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„A co bys chtěla po
patnácti letech?“
„Hlavně spolu musíme
pořád mluvit!“
„Proč nám ten sex už
tak nefunguje?“
Nová terapeutická kniha
od autora bestselleru
Vztahy a mýty

TIP nakladatelství DOKOŘÁN

Jak se
postavit
Putinovi?
Duchovní otec Magnitského zákona
rozkládá zločinnou matrjošku.
Když Bill Browder odkryl v Rusku daňový podvod v hodnotě
230 milionů dolarů, dostal se do víru událostí, které z něj
udělaly jednoho z hlavních nepřátel Kremlu. Po násilné smrti
jeho právníka Sergeje Magnitského v moskevském vězení se
vzdal kariéry investora a začal naplno usilovat o potrestání
osob zodpovědných za přítelovu smrt.
Přišel proto s návrhem takzvaného Magnitského zákona,
který by umožnil vládám zasáhnout proti zkorumpovaným
činitelům kdekoliv na světě. Putinův režim ihned zahájil
protiúder.
Browderův příběh připomíná politický thriller, popisuje však
skutečné události, které jsou mrazivou výpovědí o fungování
putinovské kleptokracie.

Nakladatelství Dokořán, s. r. o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, tel: 257 320 803, e-mail: dokoran@dokoran.cz

Objednávejte na
www.dokoran.cz
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KOCOUR, KTERÝ
ZACHRAŇOVAL KNIHY

Vážení a milí čtenáři,
nevím, jak vy, ale já podzim nemám zrovna v oblibě. Ano, je pestrý a když zasvítí sluníčko, umí
být i příjemný, ale já už prostě cítím zimu v zádech. Jediné, co se mi na podzimu líbí, je spousta
knižních akcí. V září jsem se těšila na Svět knihy
Plzeň, říjen tradičně patří Podzimnímu knižnímu
veletrhu v Havlíčkově Brodě i slavnému frankfurtskému veletrhu a listopad je ve znamení
HumbookFestu. Tento způsob podzimu zdá se

Přiznám se bez mučení, že k otevření knihy Kocour, který zachraňoval knihy
(vydává Prostor) mě přiměl sympatický obal s ilustrací Hikariho Miyazakiho.
Japonské autory jsem objevila teprve nedávno a u knih, které jsem četla, se mi
zalíbil zvláštně poklidný rytmus, podrobné popisy
prostředí, lidí i povah a mezi řádky vetknuté poselství k zamyšlení. Příběh o dospívajícím chlapci Rintaróovi, který zdědil malé knihkupectví, a mluvicím
kocourovi, který se jednoho dne objeví mezi regály,
je psán právě tímto stylem. Přiměje vás zklidnit se,
zamyslet i popustit uzdu fantazii. Autor Sósuke
Nacukawa nás zve do několika labyrintů, z nichž
má Rintaró za pomoci mluvicího kocoura vysvobodit uvězněné knihy. Na první pohled to vypadá jako
banální příběh, ale rozhodně to tak není. V každém
labyrintu se totiž skrývá nějaká moudrost, poučení.
V jednom z nich jsou například knihy stříhány na
malé proužky. Proč? Protože dnešní svět nechce dlouhé a složité knihy, chce jen
rychlý výtah, zásadní myšlenku, proužek… „Všichni mají spoustu práce a na pomalé čtení jim nezbývá čas,“ říká muž, který knihy stříhá. V jiném labyrintu zase
nakladatel chrlí knihy jednu za druhou a nezajímá ho kvalita, jen kvantita. „Knížky
jsou spotřební zboží a naší prací je uvažovat o tom, jak to nevléknout, aby je lidé
mohli spotřebovávat co nejefektivněji,“ vysvětluje nakladatel.
Moudré myšlenky zabalené v jednoduchém až pohádkovém příběhu mají
zvláštní půvab a už chápu, proč byla kniha přeložena do více než třiceti jazyků
a stala se světovým bestsellerem. Je psána s lehkostí, za což samozřejmě patří
dík i překladateli Tomáši Jurkovičovi. A ještě něco, Kocour, který zachraňoval
knihy je knížkou pro čtenáře bez rozdílu věku. Fantazie totiž nemá hranice. Ani
ty věkové.
JANA MARXTOVÁ

mi celkem přijatelným.
Zásadní podzimní událostí je také udělení Nobelovy ceny za literaturu. Letos
ji získala francouzská spisovatelka Annie Ernauxová. Potěšilo mě, že tahle cena
neztrácí na vážnosti a stále je ukazatelem kvality. Ihned po oznámení laureáta
letošní ceny totiž tituly z pera Annie Ernauxové zmizely z pultů všech velkých
newyorských knihkupectví a autorčino vystoupení v oblíbeném obchodě Albertine Books, které sídlí v newyorské čtvrti Upper East Side, bylo vyprodáno dokonce
ještě předtím, než cenu skutečně obdržela. Útokem vzaly její knihy samozřejmě
i francouzští čtenáři, ve Francii rázem nebyly k dostání nejen v kamenných knihkupectvích, ale ani v eshopech. Nakladatelství Gallimard muselo objednat mimořádný dotisk 900 tisíc kusů. Ještě to tedy s námi není tak zlé, ještě máme vkus a cit
pro kvalitní čtení.
Naopak smutnou zprávou uplynulých dní bylo úmrtí britského herce Robbieho Coltranea, představitele Hagrida ve snímcích o Harry Potterovi. Myslím,
že nejsem sama, kdo si při čtení bradavických příběhů představoval dobráckého
hromotluka právě s jeho tváří. Pro mě Robbie zůstane Hagridem už napořád.
A když už je řeč o Harry Potterovi, pak připomínám, že vyšel další díl ilustrované edice Fénixův řád. Ilustrátor Jim Kay vdechl kouzelnickému světu zase trochu jiný styl a knihy s jeho obrázky jsou umělecká díla. Ale to samozřejmě není
jediná zajímavá kniha, která právě vychází. Přesvědčí vás o tom i Knižní novinky,
které právě držíte v ruce. Přejeme vám krásný barevný podzim
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená
stát se hlupákem.
J. A. Komenský

co právě čte

MARTINA PREISSOVÁ
herečka

Teď mám na nočním stolku hodně
zvláštní knížku Okres Znojmo – Jižní
Morava – Vyhnání Němců z vlasti
1945 – 1946. Darovala mi ji maminka, protože mě novodobé dějiny
hodně zajímají. Kniha vyšla už před
rokem, jsou to jednotlivé příběhy různých vesnic ze znojemského pohraničí, jak to tam vypadalo, když přišli
osvoboditelé, jak se chovali Češi a jak
Rakušani. Není to příjemné čtení, ale
i s touhle naší minulostí se musíme vyrovnat. My sami bydlíme v domě, který je po Němcích. Ve své nové knížce Mají v nebi skleničky? píšu o tom,
jak nejde z mysli vyhnat myšlenka,
že jsme někomu vzali dům. A ještě
čtu Holanovy verše. Poezie zklidňuje
mysl. Básní se vždycky uspím.
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LETEM SVĚTEM
Pracovníci Moravské zemské knihovny, v čele s ředitelem Tomášem Kubíčkem, přivezli z Paříže druhou část materiálů, které získali od spisovatele Milana Kundery a jeho ženy Věry. První část
Kunderovy knihovny, která obsahovala listinný archiv, korespondenci s nakladateli, recenze na knihy, desítky literárních cen nebo
bohatou sbírku fotografií, je v Brně už od června. V druhé várce
jsou především překlady románů a esejí do různých jazyků. Veškeré materiály budou přístupné ve speciálním oddělení Moravské zemské knihovny.

JAK HLUBOKO
MUSÍ JOSIE QUINNOVÁ
KOPAT, ABY NAŠLA
PRAVDU?

Za román Hodiny z olova získala spisovatelka Radka
Denemarková a její překladatelka do němčiny Eva Profousová v Berlíně cenu Brücke Berlin. Staly se prvními
Češkami, které ji získaly. Hodiny z olova vyšly v Německu
začátkem letošního roku pod názvem Stunden aus Blei
a už v únoru byl náklad vyprodán. Čtenáře si kniha našla také v Rakousku. Zaujala
dokonce i prezidenta Alexandera Van der Bellena. „Knihu si přečetl a dopisujeme
si,“ říká autorka, která 8. listopadu převezme také Literární cenu Štýrska.
Držitelkou prestižní Ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje Obec překladatelů, se stala Zuzana Mayerová za
překlad románu Roky od anglické modernistky Virginie
Woolfové. Porota jej označila za „brilantní způsob skloubení vnějškového obrazu světa anglické rodiny se subjektivní reflexí daných situací“.
Tomáš Kosatík alias Břicháč Tom oznámil na sociálních
sítích, že už nebude dotiskovat žádné své knihy. „Věnoval
jsem jim 7 let mého života. 9 knih a stovky hodin v kuchyni i za počítačem. Je čas se rozloučit. Data ke knihám
mám jen já a dotisk už dělat nebudu.“
Petra Dvořáková v letošním roce překročila hranici sto tisíc prodaných výtisků svých knih. Její předchozí tituly Dědina, Chirurg
a Vrány se zařadily mezi bestsellery, kritici je chválili a čtenáři
o nich živě diskutovali. Bude stejně úspěšný i právě vycházející
román Zahrada (vydává Host)?
Dne 4. 11. od 13.00 a 5. 11. od 9.00 se v K-centru na Senovážném nám. 23 v Praze
1 konají Jeronýmovy dny 2022. Můžete se těšit na přednášky, besedy, workshopy
o tlumočení, překladech a cizích jazycích. Připraven bude také velký knižní second
hand. Vstup je zdarma.
V Laichterově domě v Chopinově ulici 1534/4 v Praze 2 proběhne 25. října od 19.30 křest románu Jolanty Trojak Svatava.
Úryvky z knihy o hledání duchovního světla v okultistické Praze začátku dvacátého století přečtou Magdaléna Borová a Aleš
Procházka. Kmotry knihy budou básník Bogdan Trojak a módní
návrhář Jakub Polanka. Román pokřtí sochařka Barbora Dayef,
zpěvačka Never Sol a parfumérka Kateřina Šantroch.

IVÝ
MRAZ R
E
THRILL ové
ller
bestse y Lisy
autork ové
Regan
Pátý díl ze série s názvem Pohřbené kosti opět
vrací do středu dění Josii Quinnovou a jejího přítele,
klidného, hodného a loajálního kolegu Noaha
Frayleho. Případ, který stojí před nimi, otřese nejen
celým městem Denton a jeho okolím, ale i jejich
vztahem. První oběť, která rozpoutá doslova vražedné šílenství po celém okrese, je totiž Colette
Fraleyová – Noahova maminka…

Svou novinku Tsunami představí režisérka Karin Krajčo Babinská 25. října v 17 hodin v Domě knihy Knihcentrum.cz na
Smetanově náměstí 222/8 v Ostravě.
Setkání a autogramiáda autorů 22. pokračování Velkého knižního čtvrtku se uskuteční 3. listopadu od 17 hodin ve Studijní
a vědecké knihovně, Hradecká 1250/2 v Hradci Králové. Můžete se těšit na autorky a autory letošních novinek Evžena Bočka,
Jana Nováka, Jana Němce, Pavla Kosatíka, Františka Šmehlíka
nebo Evu Grestenbergerovou.

Další případ oblíbené
vyšetřovatelky Josie Quinnové!
Kupujte na www.grada.cz

knižní tipy

NOVINÁŘKY
společnost. Petra Procházková a Lenka Kabrhelová čtenářům předkládají své zkušenosti ze zahraničí, s nimiž se nutně pojí také pocit osamění. Při maximálním pracovním nasazení je nutné poslouchat své tělo, které takový tlak nemusí vydržet;
Daniela Drtinová popisuje vyčerpání organismu po několika letech parlamentního zpravodajství. Zástupkyně nejmladší generace, Andrea Procházková a Hana
Řičicová, uvažují o tom, zda je možné dnes tuto profesi vykonávat, aniž by člověk
byl aktivní na sociálních sítích. Jana Klímová, ale nejen ona, zdůrazňuje potřebu
objektivity, poctivosti, přesnosti a odbornosti; Světlana Witovská prozrazuje svůj
recept na úspěšné interview. Libuše Šmuclerová si vypomáhá parafrází známého
Werichova citátu: Chce-li novinář sdělit, a novinář má chtít a mít co sdělit, tak má
koukat, aby to sdělil. Promyšlené otázky Lindy Bartošové jsou někdy doplňovány
i jejími vlastními postřehy a zkušenostmi, takže i o ní se čtenář ledacos podnětného dozví; kniha je navíc uzavřena jejím epilogem. A nelze zapomenout na skvělý
úvod Martiny Riebauerové, jenž je jakýmsi dopisem či omluvou jejím dětem. Být
zároveň dobrou mámou a úspěšnou novinářkou prostě není jednoduché.
LUCIE JÍLKOVÁ

Pod všeříkajícím názvem Novinářky (vydává CPress)
vychází soubor devíti rozhovorů, z toho jednoho dvojrozhovoru, se zajímavými ženami působícími v médiích. Rozhovory velmi citlivě, empaticky a důkladně
vedla moderátorka a redaktorka Linda Bartošová.
Zastoupeny jsou zde ženy všech novinářských generací
a z médií různého typu, veřejnoprávních i soukromých.
Současně jsou to všechno velmi inspirativní osobnosti,
jež jsou ve svém oboru velmi úspěšné. Rozhovory odkrývají různá zákoutí žurnalistické práce z pozice žen
a po dočtení knihy je jasné, že věnovat se této profesi na úrovni, jak to ukazují
respondentky, je extrémně náročné. Zhusta je těžké obstát v převážně mužském
prostředí; např. Barbora Černošková říká, že v prostředí sportovní redakce je
sexismus každodenní realitou. Převaha mužů se může projevit i ve výběru zpracovávaných témat; Apolena Rychlíková k tomu poznamenává, že opomíjeným tématem je péče (o seniory, o stárnoucí rodiče atp.), přitom díky péči funguje naše

VNÍMAVÝ VYPRAVĚČ
tu změnil náš svět, jak se změnilo čtenářství apod. Autorka často uplatňuje své
psychologické vzdělání a velikou sečtělost a dává rady začínajícím spisovatelům.
Nebojí se být kritická a zároveň se vyznává ze svých přání a ze svého vidění světa.
Tokarczuková sice nepřináší nic výrazně nového, ale řada jejích úvah o čtení a psaní je velmi zajímavých a podnětných, navíc jakékoli nahlédnutí do tvůrčí dílny je
přitažlivé. Asi nejlepší je titulní nobelovská přednáška zařazená na konec knihy.
Podle autorky je literatura jednou „z mála oblastí, které se nás snaží udržet u podstaty světa, protože její povaha je vždy ,psychologická‘.“ – „Pouze literatura nám
umožňuje hluboce vstoupit do života jiné bytosti, pochopit její důvody, sdílet její
pocity, prožít její osud.“ Tokarczuková píše fikci, ale nikdy to nesmí být vycucané
z prstu: „Když píšu, musím všechno cítit uvnitř sama sebe. Musím skrz sebe procedit všechny bytosti a předměty objevující se v knize, vše lidské i mimolidské, živé
i neobdařené životem. Na každou věc a osobu se musím podívat zblízka, s největší vážností, a zosobnit v sobě, personalizovat.“ Právě k tomu jí slouží vnímavost.
A právě tak se možná rodí velká literatura.
MILAN VALDEN

Polská spisovatelka Olga Tokarczuková (*1962), nositelka Nobelovy ceny za literaturu (2018), proslula
hlavně svými romány Pravěk a jiné časy (1996), Běguni (2007) a Knihy Jakubovy (2014); česky vyšly i další
romány, povídky a eseje. Nejnověji u nás vyšel esejistický soubor Vnímavý vypravěč z roku 2020 (přeložil Petr
Vidlák, vydal Host), který obsahuje osm samostatných
esejů či přednášek včetně té nobelovské a čtyři „lodžské přednášky“. Autorka se v textech věnuje vlastnímu
psaní a četbě a literatuře obecně, nevynechává ale ani
témata vztahující se k současnému světu či ke vztahu
člověka ke zvířatům a věcem a také k autorčinu oblíbenému cestování. Je to celkem čtivá všehochuť, nahlédnutí do autorské dílny, odhalení některých tvůrčích
postupů (třeba jak psala Knihy Jakubovy, až obludný historický román svým rozsahem a složitostí i množstvím postav, nebo jak se zrodila svérázná postava Jany
Dušejkové z románu Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých), jak se díky interne-

TEMNO
potřebný a autorce se to podařilo. Čtenář zjistí, že „temno“ nebylo tak temné,
jak se traduje a jak to máme často zkreslené z různých zdrojů či ze starších
školních výkladů. Ostatně i „temno“ Jiráskovo může být jiné, než jak se nám to
snažil vtloukat do hlavy jeho pomýlený „pokrokový“ vykladač Zdeněk Nejedlý
a další (např. nepovedená a zkreslená filmová adaptace Temna režiséra Karla
Steklého z roku 1950). Jirásek líčí život tajných evangelíků i činnost misionářů
a jezuitů včetně pátera Koniáše ve shodě s prameny, ale hodně prostoru věnuje i katolické Praze a oslavám svatořečení Jana Nepomuckého. Pojem „temno“ použil v situaci, kdy je dcera evangelíků Helenka, zamilovaná do katolíka
Jiřího, násilím dováděna do emigrace; před plačící Helenkou je všude temno…
Knihu Čornejové doprovází řada ilustrací, každá ze šestnácti stručných kapitol
navíc obsahuje malý medailon osobností (Postavy příběhu) té doby; najdeme
mezi nimi Jindřicha Matyáše Thurna, Jana Campana Vodňanského, Albrechta
z Valdštejna, císaře Ferdinanda III., Jana Amose Komenského, prince Evžena
Savojského, Bohuslava Balbína, pátera Antonína Koniáše či architekta Kiliána
Ignáce Dientzenhofera a další. A ještě připomínám, že jako první vyšel v edici
v roce 2021 svazek Husitská revoluce od Petra Čorneje.
MILAN VALDEN

Druhý svazek z edice Stručných historií nakladatelství
Paseka nabízí pohled na dobu, kterou jsme si zvykli
nazývat Temno podle slavného románu Aloise Jiráska.
Historička Ivana Čornejová (*1950), přední odbornice na dějiny jezuitského řádu a pražské univerzity,
v knize nabízí stručný, hutný a hlavně čtivý přehled
toho nejdůležitějšího z více než stodvacetiletého období mezi lety 1618 a 1743, pro které jsou charakteristické válečné utrpení (třicetiletá válka a další),
utužení moci Habsburků v českých zemích, násilná
rekatolizace a emigrace elit. Ale je to také doba monumentální barokní kultury
a vzdělanosti, doba, kdy se české země otevírají světu; stopy baroka v české krajině jsou dodnes nepřehlédnutelné a také mise jezuitů často provázelo horoucí
vlastenectví, jak dokládá třeba osobnost a působení Bohuslava Balbína. Autorka začíná stavovským povstáním (1618) a bitvou na Bílé hoře (1620) a jejími
následky a pokračuje přes třicetiletou válku (1618–1648) či svatořečení Jana
Nepomuckého (1729) až k pokusu o českou rebelii proti Marii Terezii v letech
1742–43, krátce po jejím nástupu na trůn. Vyvážený pohled na tuto dobu je
6

knižní tipy

NOČNÍ BRÁNA
Detektivka, která poprvé v originále vyšla v době pandemie. Není o kovidu, ale lidé v ní se pohybují v rouškách, řeší nebezpečí pro prvorodičku, zkrátka reflektují
dobu vzniku. Pro mě jako čtenáře je to zvláštní, protože
tyhle detaily doby, kterou bychom nejraději zapomněli, provázejí vyšetřování velmi zvláštní a staré vraždy.
Tedy ne sociální drama či reflexe nálad nebo nějaká
nová současnost, ale roduvěrná detektivka slavného
Petera Maye (vydal Host, překlad Linda Kaprová).
Pod titulem Noční brána je poznámka akta Enzo VII –
to pro ty z vás, kteří jste fanoušky této série. Tentokrát
to sice není moje oblíbené lineární vyprávění, ale zato velmi zajímavé střídání linek
a časů. Podivná vražda se tu začíná splétat s desítkami let starým příběhem, do
kterého je zamotaná Mona Lisa, na níž si brousí zuby sám Hitler.
Jen stručně o zápletce knihy: V malé vísce ve Francii vytrhnou ze země strom
a v jeho kořenech se objeví mrtvola muže stará dobrých sedmdesát pět let. Týden
na to je poblíž zavražděn znalec umění. Náhoda? Těžko! Přijíždí oblíbenec nás
všech, forenzní odborník Enzo Macleod, a začíná vyšetřování. Linky se začínají
rozvíjet, až se nakonec spojí v jako vždy překvapivý konec.
Pojďme se ještě trochu podívat na autora samotného. Peter May se narodil
a vyrostl ve Skotsku. Už v jednadvaceti letech vyhrál novinářskou soutěž a svůj
první román vydal o pět let později. Když jsem na jeho webových stránkách hledala všechny jeho detektivky, jejich originální názvy a data prvních vydání, našla
jsem také Mayův kulinářský koutek. No vážně, přesvědčte se sami. Můžete vidět
mistra detektivek v kuchyni, jak připravuje žebírka nebo kuře s pěti druhy koření.
Ingredience odvažuje stejně přesně jako slova a zápletky ve svých knihách.
JARMILA SKOPALOVÁ

ROSTEME
S KNIHOU
KAMPAŇ NA PODPORU ČETBY KNI H

Rostík.

Interaktivní web

určený především
pro „náctileté“ čtenáře.

Vytváření databáze zajímavých knih.
Hodnocení a doporučování
přímo čtenáři samotnými.

A spousta dalších novinek.

brož.,
328 s.,
399 Kč

Wilhelm Hünermann
ŽIVÉ SVĚTLO
Román vypráví o životě Hildegardy z Bingenu. Zapsala se do dějin
nejen jako mystička, ale i velmi zbožná, vzdělaná a činorodá žena,
která ve své době patřila k nejznámějším a nevlivnějším osobnostem
v Evropě.

www.paulinky.cz

Autorkou postaviček, jež webem provázejí,
je ilustrátorka Galina Miklínová.

Kampaň realizována
za finanční podpory
www.facebook.com/rostemesknihou

HANA ZOBAČOVÁ

Nikdo nejde
z kola ven
Detektivní encyklopedie
handicapů
ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ
U Aleše a Matěje se ve třídě ztratí tablet. Do pátrání se zapojí
oba kamarádi i jiné děti ze školy a společně rozmotávají
příběh toho, kdo jaký je, co kdo potřebuje a umí, proč
každému z nás jde něco jiného a baví ho odlišné věci. Každý
jsme jiný. Někdo má modré oči, někdo možná nevidí, neslyší
nebo úplně nerozumí všemu, co mu chceme říct. Další
děti mohou mít potíže s pohybem nebo s učením. Přesto
z nás mohou být kamarádi. Čtivá kniha objasňuje dětským
jazykem nejrůznější postižení a ukazuje, že leckteré nesnáze
lze překonat nebo je aspoň zmírnit.
váz., 96 s., 349 Kč

MATOUŠ ZÁLESKÝ

Táborová ordinace
Jak pečovat o zdraví dětí na táboře

ILUSTRACE SASHA CHAGINA,
ANASTASIIA CHAGINA
Kniha přehledně mapuje běžnou táborovou agendu, která
bývá na zdravotnických kurzech upozaděna. Jak porozumět
specifikům dětského věku, jak vyzrát na alergie a chronická
onemocnění, jak si poradit s aplikací léků, hygienou,
právními aspekty nebo administrativou? Praktický pomocník
táborového zdravotníka nebo vedoucího na dětských akcích
se hodí i do rodinné knihovničky. Za knihou stojí odborníci
s praxí – lékaři i právníci – v čele s pediatrem. Publikace
je odborná, přesto srozumitelná, přehledná a vznikla ve
spolupráci se Skautem.
Brož., 172 s., 349 Kč

obchod.portal.cz

audioknižní tipy
NEJZNÁMĚJŠÍ KONSPIRAČNÍ TEORIE
Kdo stojí za největšími záhadami současného světa spiknutí
mocných? Co nesmíme vědět? Ilumináti a svobodní zednáři
i další tajná společenstva, spekulace kolem teroristických útoků z 11. září 2001, Elvis žije, pozadí epidemie prasečí chřipky, UFO, atentát na prezidenta Kennedyho, nový světový řád, otazníky kolem
Beatles, přistání na Měsíci, jak zemřela Marilyn Monroe, automobilová havárie
Alexandera Dubčeka a nezodpovězené otázky kolem pandemie covidu… Taková
jsou témata obsáhlé audioknihy Nejznámější konspirační teorie (vydává Supraphon), která vychází jako CD mp3 i digitálně v celkové stopáži 2 hodin a 4 minut.
Namluvil ji Pavel Rímský.

NELÍTOSTNÝ HON
ZA OBRAZEM
UKRADENÝM
NACISTY

NADACE A ŘÍŠE
Druhou část dnes již klasického díla vědeckofantastické literatury Nadace a říše Isaaca Asimova, která je označovaného za nejlepší sci-fi sérii všech dob, vydává OneHotBook jako audioknihu.
Nahrávku o délce 10 hodin a 9 minut namluvil Martin Myšička.

NEVĚDĚNÍ
Slavný román Nevědění Milana Kundery vychází v audioknižní podobě (vydává Supraphon). V nezkrácené verzi
(4 hodiny a 40 minut) knihu v překladu Anny Kareninové
načetl člen Činohry Národního divadla Radúz Mácha. Jde teprve o druhou českou audioknihu z díla Milana Kundery. Jako první vyšla v roce
2018 Nesnesitelná lehkost bytí. Audiokniha Nevědění vychází na CD mp3 i v digitálních formátech.

PRŮMĚRNĚ ZAMILOVANÝ MUŽ A JINÉ POVÍDKY
Cyklozájezd do italských Dolomit, oslava šedesátých narozenin, udílení státních
vyznamenání, slavnostní vyhlášení cen Magnesia Litera a v hlavní roli (povětšinou) spisovatelovo slavné alter ego Oskar. Nová sbírka
povídek Michala Viewegha Průměrně zamilovaný muž
a jiné povídky (vydává Témbr) se dočkala audioverze, na níž
spolupracovali Saša Rašilov, Jan Maxián, Martin Hudečková
a Libor Hruška.

ZAČNI TEĎ
Otužování je cesta k uzdravení a posílení těla i duše. Fenomén dnešní doby přibližuje český ledový muž David Vencl
v audioknize Začni teď (vydává Témbr), která může být biblí
otužilců. Teoretické poznatky doplňuje vrcholový sportovec,
bývalý tělocvikář a reprezentační freediver praktickými radami vycházejícími
z jeho zkušeností. Jak vstupovat do vody? Proč v těle oživit hnědý tuk? Co ledová
voda dělá s naším organismem? Můžu otužováním zhubnout? Na tyhle i mnoho
dalších otázek nabízí odpovědi. Zároveň se audioknihou prolíná příběh jeho cesty
ke světovému rekordu v plavání pod ledem, při které nebyla nouze o dramatické
i vtipné momenty. Audioknihu načetl Kryštof Rímský.

ARISTOKRATKA POD PALBOU LÁSKY
Poslední díl veleúspěšné série o neuvěřitelných eskapádách
poslední aristokratky z pera kastelána a spisovatele v jedné
osobě Evžena Bočka dostal název Aristokratka pod palbou
lásky. Jak už název napovídá aristokratka se zamiluje, respektive bude milována hned několika nápadníky. Vybere si mezi nimi? Audioknihu v délce 8 hodin 23 minut se šarmem namluvila Veronika Khek Kubařová
(vydává OneHotBook).

STRHUJÍCÍ
KRIMI
Mladá reportérka Jules dostane
neobvyklý tajný úkol: vypátrat
pro soukromého klienta obraz,
který uloupili nacisté a od té doby
je nezvěstný. Není však sama,
kdo jej hledá a Jules zjistí,
že v ohrožení je nejen legendární
obraz, ale i její vlastní život.

HRABĚ MONTE CRISTO
Alexander Dumas a jeho Hrabě Monte Cristo je generacemi
milovaná klasika. O právě vycházející audioknižní zpracování
kompletního šestidílného románu se postarala režisérka Helena Rytířová a namluvil ji Vladislav Beneš. Vydává Témbr.

Kupujte na www.grada.cz
nebo u svého knihkupce

novinky z nakla
BE LETRIE

Don DeLillo

Kjóko Nakadžimová

Svět náhle postihne blíže nespecifikovaná, zato však totální technologická
porucha a hrdinové románu se pokoušejí s touto situací vyrovnat. Autor
bývá označován za jednoho z největších žijících amerických prozaiků
a román Ticho dokládá proč.

Na jaře roku 1930 musela dvanáctiletá Taki jako většina chudých venkovských děvčat jít do
služby. Nyní téměř devadesátiletá píše své vzpomínky na dobu
strávenou v maloburžoazní domácnosti pana Hiraie v „malém
domě“ na předměstí Tokia.

ticho

malý dům

Petra Braunová

Bram Presser

ibka

hrst hlíny

Autobiografický román Ibka je
rodinnou kronikou a zároveň
drsným obrazem venkova i velkoměstské periferie poslední
třetiny 20. a počátku 21. století.
Hlavní hrdinka v knize odhaluje
rodinná tajemství, staré křivdy
i příčiny napětí v rodině.

Autorovi prarodiče z matčiny strany
o své zkušenosti z doby druhé světové války nikdy nemluvili. Přesto
Bram Presser na základě skutečných
faktů a fragmentů historie vystavěl
nesmírně působivý román o lásce,
paměti, minulosti a identitě.

Tove Alsterdal

Richard Matheson

vývrat

zmenšující se
muž

Nejlepší švédská kriminálka roku
2020. Olof se zastaví v rodném
městečku, kde nebyl od čtrnácti
let, kdy ho odsoudili za těžký
zločin a zavřeli do výchovného
zařízení. Od setkání s otcem si
moc neslibuje, ale dopadne to
ještě hůř, najde jej v koupelně
mrtvého…

Den za dnem, centimetr po centimetru se Scott Carey zmenšuje.
Nejprve se pokouší pokračovat
v normálním životě. Poté, co ztratí
veškerý kontakt s lidmi, jsou mu
hmyz a pavouci obřími protivníky.
A i to je jen etapa na jeho cestě do
neznáma…

DĚTI A MLÁDEŽ

Veronika Valentová

meteorit
z mušlovky

Tušíte, kde se v Praze nachází lom
Mušlovka? Právě tam totiž pátrají
Tom, Matouš a Bětka po zkamenělinách. Místo toho ale naleznou
zvláštní černý kámen, který jeho
nositeli přináší štěstí ve všem, do
čeho se pustí. Jenže nejsou jediní,
kdo by ho chtěl mít pro sebe…

Matt Haig

Kluk jménem
vánoce
Znáte toho bělovlasého vousatého
muže, který na Vánoce ve spoustě
zemí nosí dětem dárky? Koho by
napadlo, že i on býval malý chlapec
a jmenoval se Nikolas. Přečtěte si
o dobrodružství, v němž důležitou
roli sehrají elfové, sob, troll i skřítci.

Knihy pohodlně naKoupíte v přátelsKém KnihKupectví Kosmas.cz

datelství argo
P o P u L Á R n Ě n Au č n Á L I T E R AT u R A

Shoshana Zuboffová

věk kapitalismu
dohledu

Zápas o budoucnost lidstva
v nové oblasti - Co s našimi
společnostmi udělá odevzdání
kontroly nad naším chováním do
rukou firem, o nichž nevíme téměř nic, zatímco ony o nás téměř
vše? A zbývají nám ještě nějaké
sebeobranné mechanismy?

Michio Kaku

Fyzika
budoucnosti
Autor navazuje na titul Fyzika nemožného a promýšlí možnosti v různých oblastech: píše o budoucnosti
počítačů, umělé inteligenci, nanotechnologii, využívání energetických
zdrojů, cestování do vesmíru i o budoucnosti civilizace jako takové.

Egill Bjarnason

Niall Ferguson

Jak island
změnil svět

Britské impérium:
cesta k modernímu
světu

Přeložila Lucie Korecká
Kdo byl skutečným objevitelem
Islandu? Jak to bylo s prvním
parlamentem na světě? Co má
společného Island a Apollo 11?
Kniha velmi čtivou formou přibližuje úžasnou historii, kulturu
a způsob života obyvatel tohoto udivujícího ostrova.

Přeložil Rudolf Chalupský
Autor líčí historii Britského impéria od 16.
do 21. století, seznamuje čtenáře s fungováním i dědictvím Britského impéria
a umožňuje lépe pochopit odstup, který
si Velká Británie vždy udržovala od kontinentu i Evropské unie a který nakonec
vyvrcholil brexitem.

Nick Lane

Ida Pfeifferová

záhada života

cesta do svaté země
a egypta

Veškerý komplexní pozemský
život má společného předka:
buňku, která během 4 miliard
let vznikla pouze jednou, a to
z jednoduchých bakteriálních
předchůdců. Byla to mimořádná náhoda, anebo ostatní
„experimenty“ v evoluci komplexity selhaly?

Kniha představuje výjimečnou rakouskou
cestovatelku Idu Pfeifferovou, která v průběhu 40. a 50. let 19. století podnikla několik cest, včetně dvou výprav kolem světa.
Své cestovní zážitky zveřejnila v několika
cestopisech, které si získaly značnou čtenářskou odezvu.

Umberto Eco

Georges Duby

teorie sémiotiky

věk katedrál.
umění a společnost
980–1420

Nové vydání publikace, která
představuje základní odbornou
literaturu ve svém oboru. Eco
sám charakterizuje předložený
text jako pouhý úvod do studia
sémiotiky, dílo lze ale doporučit
všem zájemcům o daný obor, a to
jak začínajícím, tak pokročilým.

Jedinečný a u nás zcela netradiční
pohled na dějiny středověkého umění.
Katedrála jako sociální prostor, v němž
se v nejrozvinutější podobě uplatnily
dobové představy o uspořádání středověkého světa i vesmíru, především
v prostředí západní Evropy.

#mojeargo

www.argo.cz

rozhovor

s Jaroslavem Petrem

JAK SE NA SVĚT DÍVÁ DELFÍN?

Foto: Jakub Hněvkovský

Jako lidé jsme dost domýšliví. Myslíme si totiž, že jsme nejlepší. Ale víme vůbec, co všechno umí zvířata? Třeba to, že své
smysly umí využít na sto procent? Právě o tom je kniha profesora Jaroslava Petra Desatero smyslů (vydává Argo/Dokořán), oceněná Literou za naučnou literaturu, která se letos dočkala tolik očekávaného dotisku.

Je čím dál jasnější, že když vyhynou zvířata, my je dlouho nepřežijeme. Jsme tak nafoukaní, necitliví, nebo je to
špatnou výukou, že si to stále úplně nepřipouštíme?
Člověk je prostě „zabiják“. Dokud nás tu bylo pár, tak
to příliš nevadilo. Před sedmdesáti tisíciletími by se celé
lidstvo vešlo na menší fotbalový stadion. Jakmile se lidstvo rozrostlo, začalo páchat nevratné škody. Názorně
je to vidět na osidlování Tichomoří. Tamější ostrovy mají
omezené zdroje a vyčerpat je nedalo moc práce. Maorové na Novém Zélandu vyhubili devět druhů ptáků moa.
Prostě je snědli. Moderní civilizace tomu dala globální
měřítko. Člověk dneska nevybíjí zvířata přímo. Neloví.
Formuje však podmínky na planetě ve větším rozsahu
než přírodní síly. Organismy mizí mnohem nenápadněji, protože jim zničíme jejich prostředí. Nebije to do očí
jako hromady postřílených bizonů ležících v prérii. V tichosti to běží. V historii země bylo pět velkých vymírání.
Na to poslední doplatili dinosauři. My jsme rozpoutali
šesté velké vymírání. Nenápadné, ale rychlé. Mnoho lidí
už si uvědomuje, že takhle dál přírodní zdroje čerpat
nemůžeme. V ochraně zvířat ale stále dominuje důraz
na zvířecí sympaťáky, jako jsou pandy velké, sloni, velryby. Povážlivě zdevastované jsou však i populace hmyzu.
Společnost se probouzí, ale pomalu. Až se probudí úplně, bude už pro řadu organismů pozdě.
Naprosto mě uchvátila kapitola s názvem „Smysl pro
elektrické pole“. To, že v antice využívali elektrické výboje ryb v lékařství. Že díky rejnokovi vytvořil Alessandro Volta první baterii. Že pořád ještě nevíme, jak je
možné, že paúhoř svým elektrickým napětím nezabije
sám sebe. Která zvířecí schopnost vás uchvacuje nejvíc?
Asi vnitřní kompas savců, protože funguje na principech kvantové fyziky. Nemá nic takového, jako je
magnetická střelka, a je díky tomu neuvěřitelně citlivý.
Zaznamená i nepatrný výkyv zemského magnetického
pole způsobený slunečními erupcemi.
Jste profesorem v oboru fyziologie, anatomie a reprodukce hospodářských zvířat. Ta žijí už závislá na člověku,
který se o ně stará, tedy jim ubyla značná část námahy.

Jsou jejich smysly tímto
soužitím nějak oslabeny?
V přírodě platí, že co se
nepoužívá, to zakrní.
Domácí zvířata po generace nepotřebovala tak
ostré smysly jako jejich
divocí předci, a to se na
nich zákonitě podepsalo.
Od pokojového psíka
asi nikdo ani neočekává,
že bude vládnout stejně
ostrým čichem jako vlk.
Domácí zvířata mají často i menší mozek, takže jim chybí kapacita na zpracování smyslových vjemů a jejich vyhodnocení.
Vyučujete biotechnologii, využití nižších
organismů pro produkci nebo modifikaci
výrobků – jak zní stručná definice. Modifikované potraviny jsou dnes strašákem,
máme se jich bát?
Než se nějaký geneticky modifikovaný organismus může použít pro výživu zvířat či dokonce lidí, musí projít neuvěřitelně složitým
systémem testů. Tyto potraviny tak patří na trhu k těm
nejdůkladněji prověřeným. Kupodivu plodiny, k jejichž
šlechtění bylo použito například radioaktivní záření, takovými zkouškami projít nemusí a jdou rovnou na trh.
Jsou mezi nimi třeba odrůdy sladovnických ječmenů
používaných při výrobě
piva. Je to skutečně absurdní situace. Potravin
z plodin vyšlechtěných
ozařováním jíme bezpočet. Potravin z geneticky
modifikovaných organismů je na trhu naprosté minimum. Pokud už
se tam objeví, bát se jich
rozhodně nemusíme.
Vraťme se ale ke knize.
Zvířatům jsme jejich
smyslové vnímání zkomplikovali svým životem –
přílišným světlem v noci,
znečištěný vzduch přebíjí vůni květin a podobně.
V čem jsme se na zvířatech provinili v tomto
smyslu nejvíc?
Tím, že útočíme na úplně všechny smysly zvířat
a zároveň na všech mís12

tech planety. Před hlukem, světlem, pachy, magnetickým polem produkovaným třeba elektrickým vedením
zvířata nemají úniku. Je to jeden ze způsobů nenápadného zabíjení v rámci šestého velkého vymírání.
Bez kterého smyslu se člověk opravdu neobejde?
Nebo jsou smysly vzájemně vždy nahraditelné?
Kupodivu to není žádný z velké pětky smyslů – zrak,
sluch, čich, chuť a hmat. Je to smysl česky označovaný
jako polohocit. Díky němu známe polohu svého těla
a končetin. I v naprosté tmě tak třeba víme, že jsme
předpažili. Bereme to jako samozřejmost, ale vzácné
případy lidí, kteří o polohocit přišli třeba v důsledku
autoimunitního onemocnění, ukazují, jak je život bez
polohocitu těžký. Ti lidé nejsou ochrnutí. Mohou se
pohybovat pode libosti, ale nemají kontrolu nad tím,
jaký pohyb vykonávají. Prostý pohyb ruky
musí složitě kontrolovat zrakem. Potmě se
pohybovat nedokážou.
Když zvíře přijde o smysl, který ho třeba
živí nebo mu pomáhá detekovat nebezpečí, umírá nebo ho dokáže nahradit smyslem jiným?
Zvíře obdařila evoluce tím, co potřebuje
k úspěšnému životu. Nic mu nechybí ani nepřebývá.
Výpadek je proto okamžitě znát. V drtivé většině případů to znamená smrt. V tom jsou zákonitosti přírody
neúprosné.
JARMILA SKOPALOVÁ

PODZIMNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

MOBA

Johan Theorin

František Niedl

Hlasy kostí

Plavba
do nenávratna

Na pobřeží ostrova Öland zemře
pod hromadou kamenů muž a zdá
se, že nešlo o nešťastnou nehodu.
Policistka Tilda Davidssonová totiž
najde na místě kosti jiného člověka,
který byl naposledy spatřen před
padesáti lety za velmi dramatických
okolností jejím příbuzným. Ten chce
přijít na kloub tomu, co se oběma
lidem mohlo stát, a společně
s Tildou tak pomalu rozkrývá
následky jedné dávné tragédie…

Vlastimil Vondruška

Anděl smrti
Třicátý román
s Oldřichem z Chlumu
zavede čtenáře opět na
Bezděz. Okolní lesy totiž
skrývají mnoho tajemství.
Když do manské služby
nenastoupí Smil z Tubože,
nezdá se, že jde o něco
vážnějšího. Jenže záhy po
něm zmizí další dva muži…

www.mobaknihy.cz

Michal Dabert je
poněkud unaven životním
stereotypem, a tak se
vydává na plavbu luxusní
zaoceánskou lodí. Cestu
si užívá, a dokonce si
nachází nové přátele.
Jenže loď náhle zmizí,
aniž vyšle jediný
nouzový signál…

Michael Robotham

Jenny Lecoat

Zavři oči

Hedina válka

Psycholog Joe O’Loughlin
se těší na zasloužený
odpočinek. Policie ho
ale požádá o pomoc při
vyšetřování vraždy matky
a dcery – jedna z nich byla
ubodána k smrti, druhá
udušena a uložena v posteli
jako spící Šípková Růženka.

Židovka Hedy uprchla
před nacisty na ostrov
Jersey. Píše se však
rok 1940 a Hitlerova
armáda obsazuje všechny
Normandské ostrovy.
Hedy tedy přijme místo
překladatelky v německém
vojenském táboře a snaží se
utajit svůj nežádoucí původ.

Štěpán Javůrek

Sudetský dům
Léto 1945. Mnohé české rodiny
míří do Sudet, aby zde zabraly
domy po odcházejících Němcích.
Smolíkovi dorazí do podhorské
vsi Glasendorf, kde jim národní
správce Vojtěch Tomeček svým
podlézavým způsobem nabízí
krásný dům. Ovšem dosud v něm
žije původní německá rodina,
která čeká na odsun. Všichni se
tak musejí naučit žít ve společné
domácnosti a do toho všeho se
objevují staré křivdy a rány,
které způsobila válka...

Italská dívka

Toskánská hraběnka

Lucinda Riley
Rosanna se od svých skromných začátků v zapadlých uličkách Neapole dostává na třpytivá jeviště nejprestižnějších světových operních domů. Potká
Roberta a oba rodáci z Neapole se do
sebe vášnivě zamilují, avšak Rosannu
čeká hořké poznání, že zrada a zklamání nejsou jen motivy slavných libret
a život má daleko k romantické árii…

Dinah Jefferies
JEDNA VÁLKA. DVĚ ŽENY. PODAŘÍ SE
JIM ZACHRÁNIT TY, KTERÉ MILUJÍ?
Poklidný život hraběnky Sofie di
Corsi ve středověkém sídle mezi olivovými háji Toskánska poznamená
válka. Zanedlouho se zaplete do nebezpečné hry s nacisty, když se snaží zachránit ty, které miluje...

Sisi – Temný slib

Ve špatné společnosti

Elena Hell, Robert Krause
Kniha přináší jednu z legend o císařovně Alžbětě. Není to její biografie,
nýbrž temná varianta historického
milostného příběhu, první díl románu o jejím životě a osudu.
Román byl napsaný podle úspěšného
seriálu televize RTL. Záhy po vydání
získala kniha prestižní označení Spiegel Bestseller a stala se bestsellerem
čtenářů a řady literárních žebříčků.

Viveca Sten
Mina žije v neustálém strachu. Už řadu
let ji týrá její manžel. Po posledním brutálním napadení se ho Mina i s jejich
malým dítětem rozhodne opustit a ukrýt
se na neznámém místě. Avšak je možné
skrýt se před mužem tak mocným a nemilosrdným, jako je Andreis?
Za každou cenu chce dostat Minu zpět
a je připraven rozdrtit každého, kdo
mu stojí v cestě…

Krkonošští rodáci
vzpomínají 4

Kriminální případy
z Orlických hor

Libor Dušek
Dramatické příběhy z válečných i poválečných let.
Čtvrté pokračování Krkonošských rodáků opět nabízí pestrou mozaiku životních příběhů pamětníků a pamětnic z Krkonoš či blízkého Podkrkonoší.

Jiří Mach, Zdeněk Hlaváček
Orlické hory jsou bezesporu krásným koutem naší země. Ale žádná
krása není bez vady. Také zde se
vyskytují zloději, lupiči, vrazi,
zkrátka kriminálníci. O jejich činech, ale i o těch, kteří nás před
nimi brání, vypráví tato knížka.

Soudce z Osvětimi

Velký útěk z vůdcova bunkru

Kevin Prenger
Statečný muž riskující svou kariéru
i život v boji proti bezpráví v nacistické Třetí říši, nebo pouhý úředník,
který vždy jen plul s proudem?
Během vyšetřování v koncentračním
táboře v Osvětimi zjistil, že táboroví
dozorci a zřejmě i vedení tábora se
podílejí na rozsáhlých krádežích
a korupci. Navíc také odhalil, že vězni
jsou zabíjeni, aniž by to schválilo vedení SS. V době, kdy byly miliony Židů
likvidovány, se Konrad Morgen pustil
do shromažďování důkazů o těchto
„nezákonných vraždách“.
Příběh Konrada Morgena, soudce z řad SS, je téměř neuvěřitelný. Skutečný příběh s napětím thrilleru, který se čte se zatajeným dechem.

Sjoerd J. de Boer
Podzemními tunely, plazením pod ostnatými dráty, plaváním a veslováním
přes řeky, autem, letadlem, na korbě
náklaďáku plného obrazů nebo pěšky.
Mnozí z nejvýznamnějších
Hitlerových stoupenců, kteří byli ještě
na konci války v blízkosti Vůdcova bunkru v Berlíně, se těmito nejrůznějšími
způsoby snažili uniknout z města.
Komu se ale podařilo proklouznout kolem ruských vojáků a dosáhnout svobody? Jak unikli a jakými cestami se vydali zničenými ulicemi Berlína?
Na všechny otázky odpovídá tato kniha.

bibliografie
duchovní nauk y
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JÓ GA

E KO N OM I E

Simonidesová, Šárka
Jóga pro holky ze Západu

Mareš, Michael
Nápad za miliardu

Brno: CPress, 2022, 232 s., brož.
399 Kč
Jógová knižní průvodkyně na cestě
ženského sebepoznání, na dobrodružném poznávacím zájezdě po
galaxii ženského těla, života.
ISBN 978-80-264-4328-5

NÁBOŽE NST VÍ
Candiard, Adrien
Filemonovi

Překl. Bodnárová, Kateřina, Praha:
Portál, 2022, 152 s., brož. 249 Kč
Sestává život křesťana jen z toho, že
neustále úzkostlivě prověřuje, co je
dovoleno, co je zakázáno a co se nedoporučuje? Nebo spočívá poselství
evangelia, a z něj vycházející život,
v něčem důležitějším?
ISBN 978-80-262-1935-4

Ferrero, Bruno
Požehnání pro duši

Překl. Matiášková, Veronika, Praha:
Portál, 2022, 96 s., brož. 159 Kč
Zbrusu nový soubor krátkých duchovních příběhů a zamyšlení známého salesiánského autora dává opět
podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo jen pro chvíle, kdy
potřebujeme potěšit a povzbudit.
ISBN 978-80-262-1946-0

Hartl, Johannes
Zkrátka modlitba. Kurz pro
samouky

Praha: Paulínky, 2022, 1. vyd. ,
184 s., brož. 259 Kč
Autorem tohoto „kurzu pro samo
uky“ je sice laik, ale nikoli ve smyslu
„neodborník“. Právě naopak – asi
málokdo z čtenářů má s modlitbou tak letitou a mnohovrstevnou
zkušenost.
ISBN 978-80-7450-431-0

Miller, Les
Proč je i dnes dobré mít papeže

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 88 s., brož. 169 Kč
Papež na nás občas působí jako postava z minulosti. Zčásti je to pravda:
vždyť papežství je mostem mezi tradicí a naší současností.
ISBN 978-80-7566-249-1

Pospíšil, Ctirad Václav
A Slovo se stalo tělem

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 216 s., brož. 269 Kč
Prolog Janova evangelia (Jan 1,1–18)
je jedním z klíčových textů křesťanské
Bible. Vybroušené vyznání víry rané
církve nám otevírá dveře k uchopení
toho, kým skutečně je Ježíš z Nazareta.
ISBN 978-80-7566-290-3

Terezie z Lisieux
Příběh jedné duše. Autobiografické spisy

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 358 s., váz.
Autobiografické spisy svaté Terezie
z Lisieux (1873−1897), které vydáváme v novém překladu pod názvem
Příběh jedné duše, patří k nejvzácnějším pokladům křesťanské duchovní
literatury.
ISBN 978-80-7566-262-0
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Zlín: Kniha Zlín, 2022, 296 s., brož.
399 Kč
Ještě před čtyřicítkou zažili mezinárodní úspěch ve světě byznysu.
ISBN 978-80-7662-384-2

M ANAG E M E NT
Mühlfeit, Jan
Pozitivní leader

Praha: Management Press, 2022,
368 s., váz. 449 Kč
Věděli jste, že pozitivní přístup navyšuje produktivitu až o jednu třetinu?
ISBN 978-80-7261-593-3

SBO R N Í K Y
Účetnictví a auditing v procesu
světové harmonizace

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2022, 1. vyd. , 119 s., brož.
Sborník z mezinárodní vědecké
konference.
ISBN 978-80-245-2463-4

společenské
vědy; osvěta
A STRO LO G I E
Krumlovská, Olga
Horoskopy 2023

Praha: Brána, 2022, 336 s., váz.
299 Kč
Stalo se již dobrou tradicí, že každým
rokem vydává PhDr. Olga Krumlovská, známá astroložka a spisovatelka,
horoskopy, v nichž si mohou čtenáři
najít základní předpovědi na následující rok i rady, čím se řídit a čeho se
vyvarovat.
ISBN 978-80-242-8349-4

E NC YK LO PE D I E
Macaulay, David; Ardley, Neil
Úplně nová mamutí kniha
techniky

Praha: Slovart, 2022, 400 s., váz.
599 Kč
Od páky k laseru, od pluhu k webovým stránkám – moderní ilustrovaný
průvodce světem strojů.
ISBN 978-80-276-0485-2

Pánek, Jaroslav a kol.
Akademická encyklopedie
českých dějin VII. K/2 – L

Praha: Historický ústav AV ČR, 2022,
520 s., váz. 990 Kč
Sedmým svazkem je naplněna první
polovina celého encyklopedického
díla, které vzniká péčí Historického
ústavu AV ČR a prací jeho badatelů
v součinnosti s předními odborníky
z jiných akademických a univerzitních
institucí.
ISBN 978-80-7286-392-1

E TI K E TA
Balobanova, Julie
Etiketa pro elegantní ženu

Brno: CPress, 2022, 192 s., váz.
489 Kč
Tato kniha je nezbytným návodem
pro každou ženu, která se zajímá

z n ov i n e k k 24. 10. 2022 36 6 t i t u l ů

o téma etikety a chce se v očích svých
společníků stát nezapomenutelnou
dámou.
ISBN 978-80-264-4330-8

FI LOZO FI E
Lucado, Max
Beze strachu

Překl. Drápal, Dan, Praha: Návrat
domů, 2022, 198 s., brož. 279 Kč
Strach nikdy nenapsal symfonii, nevyléčil nemoc ani nezachránil manželství. Něco takového dokáže odvaha
a víra. Něco takového dokáží lidé,
kteří se odmítají řídit svou bázlivostí
a poddat se jí.
ISBN 978-80-7255-437-9

GASTRO N OM I E
Dunn, Rob; Monica, Sanchezová
Lahoda. Evoluce lidských chutí
Brno: Host, 2022, 359 s., brož.
Čtivá historie chuti a čichu. Touha
po lahodných chutích ovlivnila běh
lidských dějin. Rob Dunn a Monica
Sanchezová nabízejí nový pohled na
to, proč nám jídlo přináší radost.
ISBN 978-80-275-1145-7

Dusyová, Tanja
Kuchyně Tex−Mex

Praha: Jan Vašut, 2022, 64 s., brož.
199 Kč
Když se řekne Mexiko a Texas, vybaví
se člověku slunce a kaktusy, když
k tomu přidáte kuchyni, vzpomenete si na nachos, chilli con carne
a guacamole. Ale je toho mnohem
víc! Tato kuchyně je pestrobarevná
a aromatická.
ISBN 978-80-7541-335-2

H ISTO R I E
Čapek, Ladislav a kol.
Vrcholně a pozdně středověká
keramika v českých zemích. Výroba – Regionalizace – Metody
– Interpretace

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd. , 513 s., brož.
Odborná publikace je věnována
vrcholně a pozdně středověké keramice. Cílem knihy je v několika tematických kapitolách představit vývoj
studia vrcholně a pozdně středověké
keramiky v českých zemích.
ISBN 978-80-261-1093-4

Delap, Lucy
Feminismy. Globální dějiny

Brno: Host, 2022, 352 s., váz.
Feminismus má mnoho podob
a mnoho historií. Často neznámých
či zapomenutých − ale stále inspirativních. Když se řekne feminismus,
vybaví se nám známé obrazy: pochodující sufražetky, pálení podprsenek,
duhové vlajky.
ISBN 978-80-275-1079-5

Grehan, John
Atentáty na Hitlera

Překl. Kovařík, Petr, Brno: Zoner
Press, 2022, 288 s., brož. 439 Kč
Spiknutí mnoha osob, ale i jednotlivci, kteří se postavili čelem k nebezpečí s jediným cílem – zlikvidovat Adolfa
Hitlera.
ISBN 978-80-7413-515-6

Haniaková, Eva; Hrabě, Stanislav; Král, Lubomír
Císařovna fotbalu. Novodobá
historie ženského fotbalu u nás
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a vzpomínky české reprezentantky

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd. , 408 s.,
váz. 585 Kč
Jedinečný a silný příběh významné
postavy a osobnosti našeho
ženského fotbalu, který na časové
ose přesahuje více než půl století
spojené s moderní historií tohoto
sportu.
ISBN 978-80-278-0082-7

Hauser, Michael
Pražské jaro. Logika nového
světa

Praha: Filosofia, 2022, 314 s., váz.
320 Kč
Společenská dynamika pražského
jara byla mnohem vrstevnatější a otevřenější než pařížský květen 1968
nebo než listopadové události roku
1989. Kniha se zaměřuje na opomíjené dimenze pražského jara.
ISBN 978-80-7007-727-6

Havlík, Adam
Marky, bony, digitálky

Praha: Vyšehrad, 2022, 336 s., brož.
449 Kč
Fenomén veksláctví z nečekaných
úhlů.
ISBN 978-80-7601-694-1

Holý, Martin; Holá, Mlada
Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním
středověku a raném novověku
(1457/1458−1622)

Praha: Historický ústav AV ČR, 2022,
652 s., flexovazba, 695 Kč
Předkládaná kniha se zaměřuje na
dosud málo probádanou problematiku profesorů pražské utrakvistické
univerzity v pozdním středověku
a raném novověku.
ISBN 978-80-200-3328-4

Krause, Johannes;
Trappe, Thomas
Zrození Evropanů

Překl. Heegová, Dagmar, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2022, 256 s., brož.
399 Kč
Takovou knihu o historii ještě nikdo
nenapsal. Nezmiňuje žádného krále,
žádné náboženství a jen dvě revoluce
– tu neolitickou a tu ve čtení DNA.
ISBN 978-80-7555-165-8

Kříž, Jaroslav
Česká Amerika. Chicago

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd. , 250 s.,
váz. 535 Kč
Monografie Česká Amerika: Naše
Chicago přenáší komplexní pohled
na vývoj české komunity v Americkém Chicagu v časovém horizontu
1848−1945.
ISBN 978-80-278-0055-1

Lakosil, Jan; Svoboda, Tomáš
Sudety 1938

Praha: Mladá fronta, 2022, 288 s.,
váz. 399 Kč
Kniha Sudety 1938 přibližuje krizové
období pohledem důstojníků německé wehrmacht.
ISBN 978-80-204-6048-6

Lukášková, Markéta
Co vás v dějáku nenaučili

Praha: Motto, 2022, 240 s., brož.
399 Kč
Moderní české dějiny tak, jak je neznáte. Podle podcastu Příběh, který
se opravdu stal.
ISBN 978-80-267-2355-4

Mandausová, Klára; Vácha,
Marek Orko
Dobro a zlo 21. století

Praha: Mladá fronta, 2022, 144 s.,
váz. 349 Kč
Milníky současnosti v rozhovoru se
známým knězem a přírodovědcem.
ISBN 978-80-204-6049-3

Marwell, David G.
Mengele: Odhalení Anděla smrti

Překl. Michalcová, Jana, Praha: XYZ,
2022, 504 s., váz. 499 Kč
Po stopách neblaze proslulého
nacistického lékaře. Josef Mengele
– symbol nacistického režimu, jeden
z nejhorších válečných zločinců všech
dob a zároveň smutný důkaz selhání
spravedlnosti.
ISBN 978-80-7683-201-5

Novotný, Lubomír
Nikdy to nevzdám! Životní zápasy právníka Františka Doležela
(1900−1972)
Olomouc: Vědecká knihovna
v Olomouci, 2022, 1. vyd. , 479 s.,
váz. 400 Kč
Publikace sleduje osudy Františka
Doležela (1900–1972), prostějovského rodáka. Doležel je spojen
s vyšetřováním pokusu o atentát na
tři nekomunistické ministry v roce
1947.
ISBN 978-80-7053-335-2

Smrček, David
Grabenbummel

Praha: Academia, 2022, 352 s., brož.
350 Kč
Souboje o Grabenbummel,
společenskou akci německých
spolkových studentů, byly jedním
z nejvýznamnějších projevů
nacionálního konfliktu o Prahu a její
veřejný prostor.
ISBN 978-80-200-3345-1

Tinková, Daniela
Osvícenství v českých zemích I.

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 624 s., váz. 749 Kč
Kniha představuje první díl připravované trilogie věnované osvícenství
v českých zemích. Věnuje se procesu
„budování (moderního) státu“ pomocí série reforem.
ISBN 978-80-7422-852-0

I N FO R M ATI K A
Bory, Pavel
C#

Brno: Computer Press, 2022, 256 s.,
brož. 349 Kč
Chcete začít s programováním v C#,
ale zatím jste nenašli publikaci, která
by vše vysvětlila jednoduše od úplných základů?
ISBN 978-80-251-5061-0

Hylmar, Radek
Programování pro úplné
začátečníky

Brno: Computer Press, 2022, 248 s.,
brož. 299 Kč
Chcete proniknout do základů programování, ale všechny příručky se
vám zdají složité?
ISBN 978-80-251-5059-7

K ALE N DÁŘ E
Bušková, Olga
Diář plný času

Praha: Esence, 2022, 200 s., flexovazba, 359 Kč

bibliografie
Váš kouzelný rok začíná každý den.
Právě teď. Nemusíte čekat na leden,
protože tento diář není datovaný.
ISBN 978-80-242-8228-2

Červená propiska
Diář Červené propisky 2023

Praha: Universum, 2022, 192 s.,
flexovazba, 349 Kč
Baví vás čeština? Chcete se každý
měsíc dozvědět něco nového nebo
oprášit své vědomosti?
ISBN 978-80-242-8384-5

Vagnerová, Hana; Nesvačilová,
Petra
Diář Petry Nesvačilové a Hanky
Vagnerové na rok 2023

Praha: Esence, 2022, 136 s., váz.
359 Kč
Populární herečky Petra Nesvačilová
s Hanou Vagnerovou přenesly svou
nespoutanou energii na stránky originálního diáře. Ten obsahuje klasické
týdenní kalendárium a prostor pro
poznámky, prostě normální diář.
ISBN 978-80-242-8194-0

KOMUN I K ACE
Kopečková, Michaela
Mluvní vzory v hlavním televizním zpravodajství. Analýza zvukové roviny projevu vybraných
moderátorů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 187 s.
Monografie prezentuje metodologii a analýzu vybraných složek
zvukové roviny v mluvních projevech
moderátorů hlavního televizního
zpravodajství.
ISBN 978-80-88278-82-5

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
Kiefer, Philip
Kniha hlavolamů s mapami měst
a zemí

Překl. Borecká, Jaromíra, Praha:
Universum, 2022, 208 s., váz. 349 Kč
Rádi cestujete, i když je to jen prstem po mapě? Výborně – vydejte
se s námi na objevitelskou výpravu
a řešte zábavné hádanky a rébusy
pomocí map, plánů měst, obrysů,
panoramat a vlajek.
ISBN 978-80-242-8259-6

Křížovky do kuchyně – tradiční
moučníky

Praha: Jan Vašut, 2022, 288 s., brož.
99 Kč
Jedna křížovka denně pomůže udržet mozek ve formě, procvičí paměť
a posílí logické myšlení. A pokud
vám při tom vyhládne, po vyluštění
tajenky můžete vyzkoušet některý ze
skvělých a především jednoduchých
receptů.
ISBN 978-80-7541-331-4

Osmisměrky – citáty slavných

Praha: Jan Vašut, 2022, 208 s., brož.
99 Kč
Jedna osmisměrka denně pomůže
udržet mozek ve formě, procvičí paměť a posílí logické myšlení.
ISBN 978-80-7541-332-1

LO G O PE D I E
Pečarková, Jana
Logopedie včas – otázky
a odpovědi

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 158 s., brož.
V publikaci „Logopedie včas – otázky
a odpovědi“ rodiče a pedagogové
naleznou všechno, co potřebují vědět
o vývoji dětské řeči, jeho podpoře,
obtížích a logopedické péči.
ISBN 978-80-7496-502-9

OSO B N OSTI
Dennison, Matthew
Královna

Překl. Hajná, Barbara, Praha: Slovart,
2022, 536 s., váz. 599 Kč
Britská královna Alžběta II. zdědila
korunu v roce 1952 a vládne tedy již
sedmdesát let, déle než kterýkoli jiný
žijící panovník. Překonala už rekordy
své praprababičky královny Viktorie
i císaře Františka Josefa I.
ISBN 978-80-276-0391-6

Šedivý, Ivan
T. G. M. K mytologii první
československé republiky

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 280 s., brož.
Zkratka prezidentova jména −
T. G. M. se již záhy po vzniku republiky stala jakousi národní značkou,
magickou formulí, něčím, co mělo
platnost mytického symbolu.
ISBN 978-80-7422-885-8

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Kovářová, Daniela
Dobré manželství, 10 + 1 užitečných rad

Praha: Esence, 2022, 232 s., váz. 329 Kč
Jak spolu vydržet co nejdéle? Co
dělat, aby se naše manželství nerozpadlo a bylo dobré? Čemu se naopak
vyhnout? Jak přijmout obavy z budoucnosti? Jak odpustit a zapomenout? Jak se ubránit manipulaci a jak
nastavit vlastní hranice?
ISBN 978-80-242-8312-8

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A
Hulešová, Martina
Srovnatelnost testových verzí
slovenské maturitní zkoušky
z anglického jazyka

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
150 s., brož.
Kniha se zaměřuje na otázku, jakými
metodami by bylo možné dosahovat
srovnatelnosti testových verzí ve
zkouškách vysoké důležitosti, a tím
i srovnatelnosti a spravedlivosti při
interpretaci výsledků těchto zkoušek.
ISBN 978-80-210-9949-4

Morální charakter je pedagogický problém

Hradec Králové: Gaudeamus, 2022,
1. vyd. , 163 s., brož.
Výchova charakteru, či též charakterová výchova. Charakterové
vzdělávání zažívá v posledních letech
obrovský rozvoj.
ISBN 978-80-7435-853-1

PR ÁVO
Proudhon, Pierre-Josep
Co je to vlastnictví? aneb Hledání principů práva a vlády
Překl. Beguivinová, Helena, Praha:
Academia, 2022, 432 s., váz. 550 Kč

z n ov i n e k k 24. 10. 2022 36 6 t i t u l ů
Co je to vlastnictví? aneb Hledání
principů práva a vlády (1840) je poměrně raný, ale snad nejznámější text
Pierra−Josepha Proudhona.
ISBN 978-80-200-3341-3

Růžička, Hynek
Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální
sportovní smlouvy

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd. ,
208 s., brož. 450 Kč
Publikace představuje v České republice vůbec první práci, která uceleně
a komplexně pojednává o právním
postavení profesionálních sportovců
v českém právním řádu a zkoumá
profesionální sportovní smlouvy.
ISBN 978-80-7400-895-5

Svejkovský, Jaroslav; Kabelková,
Eva a kol.
Vzory zakládacích dokumentů,
právních jednání ve vztahu
k obchodním korporacím
Praha: C. H. Beck, 2022, 2. vyd. ,
816 s., brož. 1290 Kč
Praktická příručka zpracovaná
kolektivem renomovaných autorů
nabízí vzory smluv, listin a žalobních
návrhů.
ISBN 978-80-7400-879-5

Svoboda, Karel
Zastavení exekuce

Praha: C. H. Beck, 2022, 2. vyd. ,
360 s., brož. 790 Kč
Od prvního vydání této monografie
uplynulo téměř pět let. Za tu dobu
se judikatura i literatura zabývající se
problémy exekucí výrazně posunula.
Objevily se nové výkladové problémy
a zákonodárce ustavil další důvody
pro zastavení exekuce.
ISBN 978-80-7400-894-8

ÚZ č. 1500 Vnitřní správa.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd. , 139 Kč
Publikace je rozdělena do tří kapitol:
osobní stav obyvatelstva (občanské
průkazy, cestovní doklady, matriky,
evidence obyvatel, státní občanství),
ověřování (vidimace, legalizace),
ostatní (matriční a další agendy
zastupitelských úřadů, shromažďovací právo).
ISBN 978-80-7488-540-2

ÚZ č. 1501 Regionální školství,
pedagogičtí pracovníci. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd. , 270 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění 48
školských předpisů, které jsou rozděleny do 4 kapitol.
ISBN 978-80-7488-541-9

ÚZ č. 1502 Zdravotnická povolání. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd. , 177 Kč
Nová publikace obsahuje dva základní
zákony: zákon o podmínkách získávání
a uznávání odborné a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních.
ISBN 978-80-7488-542-6

ÚZ č. 1503 Životní prostředí.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd. , 437 Kč
V oblasti životního prostředí byly
přijaty rozsáhlé změny řady právních
předpisů. Jde zejména o zákon o odpadech s účinností od 1. 10. 2022,
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zákon o ochraně přírody a krajiny,
zákon o ochraně ovzduší, zákon
o právu na informace o životním prostředí, zákon o GMO a řadu dalších
zákonů.
ISBN 978-80-7488-543-3

přijmout nic nového. Mistr Osho ve
svých promluvách zcela originálním
a provokativním přístupem ukazuje,
co je třeba změnit v zaběhlém životním stereotypu.
ISBN 978-80-7593-424-6

Vučka, Jan
Právní psaní

Schwartz, Bernard;
Flowers, John V.
Jak selhat jako terapeut

Praha: C. H. Beck, 2022, 2. vyd. ,
224 s., brož. 450 Kč
Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl
zvládat, protože je to podstatou jeho
práce a nutným předpokladem jeho
úspěchu.
ISBN 978-80-7400-892-4

PŘ Í RUČK Y
Lechta, Viktor; Králiková,
Barbara
Když naše dítě nemluví plynule

Praha: Portál, 2022, 128 s., brož.
229 Kč
Cílem této příručky je odpovědět na
nejčastější otázky, s nimiž se autoři
setkávali během své terapeutické
a poradenské praxe.
ISBN 978-80-262-1920-0

PSYCH O LOG I E
Bernhardt, Klaus
Jak se navždy zbavit paniky,
úzkosti a strachu

Překl. Breuerová, Alena, Brno: CPress, 2022, 168 s., brož. 329 Kč
Miliony lidí na světě trpí nějakým
typem úzkostné poruchy a ze všeho
nejvíc touží vrátit se co nejrychleji do
normálního života.
ISBN 978-80-264-4329-2

Ervasti, Antti
Společně celým dnem

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2022, 248 s., váz. 299 Kč
S řadou chlupatých kamarádů, kteří
budou vašimi průvodci, zjistíte, jak se
vypořádat s každodenními problémy
od pondělního rána přes nízké sebevědomí, vyhoření až po napětí na
pracovišti.
ISBN 978-80-242-8022-6

Euba, Rafa
Chcete být šťastní? Tak se o to
přestaňte snažit

Praha: Pragma, 2022, 200 s., váz.
299 Kč
V sérii rozhovorů se svými pacienty,
z nichž některé jsou vtipné, jiné
dojemné, se Rafa Euba zamýšlí nad
marností honby za štěstím jako cílem,
přičemž uznává, že peníze, prášky,
sex a jídlo někdy činí toto hledání
příjemnějším.
ISBN 978-80-242-8155-1

Jenkinsová, Tiffany
Cesta ze dna

Překl. Voplatka, Michael, Praha:
XYZ, 2022, 376 s., váz. 449 Kč
Detailní portrét mysli člověka závislého na narkoticích.
ISBN 978-80-7683-180-3

Osho
Cesta ke zklidnění mysli. Dosažení harmonie mezi tělem a duší

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 2. vyd. ,
168 s., brož. 260 Kč
Lidská mysl vytváří problémy, neustále něco posuzuje či hodnotí a nechce

Překl. Struková, Silvie, Praha: Portál,
2022, 144 s., brož. 335 Kč
Kniha představuje 50 nejběžnějších,
výzkumem podložených chyb, kterých se psychoterapeuti ve své praxi
dopouštějí.
ISBN 978-80-262-1984-2

Wedell-Wedellsborg, Thomas
Co řešíš?

Překl. Pietrasová, Kateřina, Praha:
Portál, 2022, 264 s., brož. 399 Kč
Řešíme vždycky ten správný problém? Abychom to zjistili, musíme vystoupit z daného rámce čili problém
přerámovat.
ISBN 978-80-262-1934-7

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

Praha: Jan Vašut, 2022, 184 s., brož.
279 Kč
Všechno, co potřebujete, abyste byli
připraveni na svou novou roli.
ISBN 978-80-7541-307-9

Seldin, Tim; McGrathová, Lorna
Montessori do každé rodiny

Překl. Lánská, Miroslava, Praha:
Esence, 2022, 192 s., váz. 459 Kč
Posláním rodičovské mise není
jen děti krmit, chránit a mazlit se
s nimi. Jde také o to učit je, jak se
stát samostatnými, sebevědomými
a úspěšnými dospělými, kteří budou
žít spokojeně a s pocitem vnitřního
naplnění.
ISBN 978-80-242-8080-6

SOCIO LOG I E
Habermas, Jürgen
Strukturální přeměna veřejnosti.
Zkoumání jedné kategorie
občanské společnosti
Praha: Filosofia, 2022, 394 s., brož.
Jedna z mála klasických knih z oblasti
sociální filosofie 20. století, v níž autor zkoumá vznik, přeměnu a rozklad
měšťanské veřejnosti v souvislostech
vývoje moderní společnosti. Publikace vychází v novém vydání v lehce
upraveném překladu Aleny Bakešové
a Josefa Velka.
ISBN 978-80-7007-718-4

Kosatík, Pavel
Slovensko 30 let poté

Praha: Práh, 2022, 272 s., brož.
299 Kč
Brzy tomu bude třicet let, kdy se
Česká a Slovenská republika vydaly
každá vlastní cestou. Autor se zamýšlí
nad tím, kam slovenská společnost za
oněch třicet let samostatnosti dospěla, a problematiku nahlíží z hlediska
Slováků i z hlediska Čechů.
ISBN 978-80-7252-949-0

Toegel, David
Opovážlivá drzost být sám sebou
Překl. Menděl, Jan, Praha: Pragma,
2022, 240 s., brož. 299 Kč

bibliografie
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Být sám sebou je ta nejpřirozenější a zároveň nejtěžší věc na světě.
Abychom mohli být plně sami sebou,
musíme nejdříve odstranit mnoho
vrstev nánosů, které na naše skutečné JÁ nakladly rodina, výchova, škola
a nakonec i celá společnost.
ISBN 978-80-242-8397-5

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd. , 95 s.
Kniha mapuje třicet let jedinečného
projektu, který zkoumá lidské zdraví
a faktory, které jej ovlivňují.
ISBN 978-80-280-0097-4

ší námahou a s minimálními náklady
založit zdravou zeleninovou zahradu.
ISBN 978-80-242-8290-9

FYZIKA

H O B BY

SPO LEČE NSK É
VĚ DY

Musilová, Jana
Mechanika

Konečná, Hana
Handmade byznys

Ibrahim, Amar
Kurz přežití

Brno: BizBooks, 2022, 200 s., brož.
399 Kč
Jediná kniha, kterou potřebujete pro
přežití v nouzových situacích všeho
druhu. Blackout, ekonomický kolaps,
přírodní katastrofy nebo nová nakažlivá nemoc.
ISBN 978-80-265-1087-1

STUD I E
Skalický, Karel; Vokoun, Jaroslav
Náboženství a politika – dva
pohledy

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022, 156 s., brož.
Tato kniha spojuje dvě studie k tématu politické teologie. Skalického
analýza Gutiérrezovy teologie osvobození je zralým přepracováním jeho
starší neuveřejněné přednášky na
Lateránské univerzitě.
ISBN 978-80-7325-554-1

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

Brno: CPress, 2022, 248 s., brož.
399 Kč
Chcete začít zdravě jíst a lépe se starat o svoje tělo, ale nevíte, jak začít?
ISBN 978-80-264-4403-9

Fourová, Karolína
Výživná kniha o jídle

Praha: Esence, 2022, 320 s., váz.
399 Kč
Žijeme v době, kdy je jídlo nejbezpečnější v historii. Přesto se spotřebitelé přestávají orientovat v tom,
co je zdravé, co není, jak poznat pod
barevným obalem kvalitu a čemu ve
spletité informační džungli uvěřit.
ISBN 978-80-242-8229-9

Schmidová, Sandra
Fit kdykoliv a kdekoliv

Brno: CPress, 2022, 184 s., váz.
369 Kč
Sandra Schmidová je výživová terapeutka z televizního pořadu Tlouštíci.
ISBN 978-80-264-4376-6

Skalická, Týna
Neber to jídlo tak vážně II

Brno: CPress, 2022, 232 s., váz. 399 Kč
Zasloužíš si jíst normálně!. Máš pocit,
že za každý gram cukru, který si neodepřeš, si zasloužíš nějaký trest?
ISBN 978-80-264-4377-3

matematické
a přírodní vědy
BIO LO G I E
Klánová, Jana; Krajčirovič, Jan
Příběh jedné generace. CELSPAC: 30 let na cestě

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd. , 285 s., brož. 550 Kč
Role klasické mechaniky je i přes současný rozvoj moderní fyziky a jejích
aplikací nezastupitelná při utváření
fyzikálního myšlení a poznávání hierarchické stavby fyziky.
ISBN 978-80-280-0091-2

K LI M ATO LO G I E
Heap, Tom
39 způsobů, jak zachránit
planetu

Překl. Goner, Jakub, Brno: Zoner
Press, 2022, 256 s., brož. 389 Kč
Fascinující výzkum projektů po celém
světě, které mají za cíl zastavit změnu
klimatu. Dostali jsme se do toho sami
a sami také musíme najít cestu ven.
ISBN 978-80-7413-510-1

KOSMO LOG I E
Cham, Jorge; Whiteson, Daniel
Často kladené otázky o vesmíru

Překl. Petrů, Jiří, Praha: Práh, 2022,
280 s., váz. 469 Kč
Máte spoustu otázek: o prostoru,
o času, o gravitaci, o pravděpodobnosti toho, že v červí dítě potkáte své
starší já. A všechny odpovědi najdete
v téhle knize.
ISBN 978-80-7252-925-4

Petera, Lukáš
Důsledky éry velkého
bombardování pro chemickou
a prebiotickou evoluci raného
Marsu a Země

Praha: Academia, 2022, 236 s., brož.
260 Kč
V knize prezentované výsledky výzkumu mohou být dalším krůčkem k odpovědi na otázku o původu organických látek detekovaných marsochody
v Galeově kráteru na Marsu. A pokud
je tato úvaha správná, možná na
Marsu skutečně existoval život.
ISBN 978-80-200-3339-0

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Scheurmannová, Ines
Sladkovodní akvárium

Praha: Jan Vašut, 2022, 144 s., brož.
219 Kč
Odbornice Ines Scheurmannová
radí, jak správně chovat exotické ryby
a pěstovat atraktivní akvarijní rostliny. Knížka obsahuje důležité informace o rybích nemocech a o odchovu
sladkovodních ryb.
ISBN 978-80-7541-278-2

Z AH R ÁD K ÁŘ I
Huw, Richard
Zahradnické vychytávky

Překl. Doubková, Pavla, Praha:
Esence, 2022, 224 s., váz. 499 Kč
Praktická zahradnická příručka uvádí
nápadité tipy a triky, jak s co nejmen-

technické vědy

Brno: Jan Melvil Publishing, 2022,
320 s., brož. 449 Kč
Tvoříte. Vyrábíte. Kutíte. Vaše výrobky vás naplňují štěstím a okolí nad
nimi jásá. Každou chvíli slyšíte, že
byste se tím mohli živit. Jenže jak?
ISBN 978-80-7555-163-4

RUČN Í PR ÁCE
Czajkowski, Katja
Šijeme na děti doma a jednoduše

Překl. Burianová, Milada, Praha:
Esence, 2022, 128 s., váz. 399 Kč
Vybrat ty nejhezčí a nejměkčí látky,
sednout si a ušít svému dítěti oblečení, které nemá nikdo jiný – to je trend,
který se opět ve velkém vrací.
ISBN 978-80-242-8172-8

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Treben, Maria
Léčení bylinkami z boží lékárny
2. díl

Překl. Bílková, Jana, Olomouc: Fontána, 2022, 300 s., brož. 428 Kč
„Snažila jsem se shromáždit veškeré
své zkušenosti získané za celý život
srozumitelným způsobem, aby pomohly co nejvíce lidem, kteří hledají
radu a pomoc.“
ISBN 978-80-7651-127-9

KUCHAŘ K Y
Bansai, Ilona
Takhle chutná Indie

Brno: CPress, 2022, 200 s., váz. 499 Kč
Kouzlo indické kuchyně v autentických receptech.
ISBN 978-80-264-4371-1

Hager, Christine; Reihn, Ulrike
Hranolky – mezinárodní recepty,
dipy a omáčky

Praha: Jan Vašut, 2022, 80 s., brož.
199 Kč
Každý je zná – a snad každý je miluje!
Tato kuchařka ukazuje, že výroba
a příprava domácích hranolků je
jednoduchá – a přitom kreativní.
Ty tam jsou mražené hranolky ze
samoobsluhy!
ISBN 978-80-7541-320-8

Charvátová, Barbora
Loudavé vaření 2: Nové recepty
pro pomalý hrnec
Brno: CPress, 2022, 200 s., váz.
399 Kč
Pomalý hrnec je stálicí českých
kuchyní: šetří čas, energii a dokáže
připravit chutné a zdravé pokrmy,
aniž by přišly o své nutriční hodnoty
a vitaminy.
ISBN 978-80-264-4370-4

Luu, Uyen
Pravá vietnamská kuchyně

Překl. ml., Stanislava Moravcová,
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Praha: Slovart, 2022, 144 s., váz.
499 Kč
Recepty a příběhy, které na váš talíř
přinesou opravdové vietnamské jídlo.
ISBN 978-80-276-0511-8

Mangold, Matthias F.
Zvěřina

Překl. Pour, Jiří, Praha: Jan Vašut,
2022, 64 s., brož. 199 Kč
Vaření ze zvěřiny už dávno není
výsadou myslivců. Dnes se dá jelení,
srnčí či kančí maso sehnat třeba online. Zvěřina je totiž velmi ekologické
maso: zvěř žije ve volné přírodě, konzumuje jen to, co jí chutná.
ISBN 978-80-7541-255-3

Ottolenghi, Yotam;
Muradová, Noor
Ottolenghi Testovací kuchyně:
Moje milovaná spíž

Praha: Slovart, 2022, 256 s., flexovazba, 599 Kč
Poznávacím znakem nové ediční řady
Ottolenghi Testovací kuchyně (OTK)
jsou nápaditá řešení, která pročistí
vaši spíž, poličky a ledničku.
ISBN 978-80-276-0454-8

Staša, Roman
Kuchařka pro děti

Brno: BizBooks, 2022, 180 s., brož.
349 Kč
Pestrá rodinná kuchařka od vítěze
soutěže MasterChef Česko 2020.
Nešahej na ten nůž, nezapínej to,
dávej bacha… Tyhle hlášky v kuchyni
slýchá skoro každé dítě.
ISBN 978-80-265-1036-9

Yee, Amanda
Přátelé. Oficiální kuchařka podle
seriálu
Překl. Moravcová, Stanislava, Praha:
Slovart, 2022, 176 s., váz. 499 Kč
Pozvěte kamarády a nachystejte jídlo
podle některého z více než stovky
ikonických receptů inspirovaných
úspěšným seriálem Přátelé. Když si
znovu pustíte jednotlivé epizody, jistě
si uvědomíte, že jídlo je jeden z pilířů
lidské pospolitosti.
ISBN 978-80-276-0252-0

SE XUALITA
Chia, Mantak; Abrams, Douglas
Multiorgasmický muž

Překl. Toman, Pavel, Praha: Práh,
2022, 272 s., brož. 330 Kč
Naučte se oddělit orgasmus a ejakulaci! Radujte se z vyšší vitality a dožijte se vyššího věku! Prožívejte ihned
opakované orgasmy! V Čechách
dávno doprodaný světový bestseller
nyní znovu dostupný v revidovaném
vydání.
ISBN 978-80-7252-942-1

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Dlouhý, Pavel; Štefan, Marek;
Chrdle a kol., Aleš
COVID−19: DIAGNOSTIKA,
LÉČBA A PREVENCE

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd. ,
272 s., váz. 595 Kč
Kniha shrnuje aktuální informace
o infekčním onemocnění covid-19
(coronavirus disease 2019), které je
vyvolané virem SARS-CoV-2 (severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2).
ISBN 978-80-7345-735-8

Hart, Radek
Ortopedická chirurgie pánve
a dolních končetin

Praha: Galén, 2022, 446 s., váz. 2500 Kč
Tato monografie nabízí náhled do
několika oblastí ortopedické operativy na dolní končetině a pánvi, kde
ucelený přehled v našem či světovém
písemnictví chybí.
ISBN 978-80-7492-611-2

Kurfirst, Vojtěch; Mokráček,
Aleš; Hytych a kol., Vladislav
Kardiovaskulární a hrudní
chirurgie

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd. ,
232 s., váz.
Kardiovaskulární a hrudní chirurgie
je prvním knižním titulem v české
lékařské literatuře, který podává
ucelený přehled o velmi blízkých oborech kardiochirurgie, cévní chirurgie
a hrudní chirurgie.
ISBN 978-80-7345-732-7

Kuře, Josef
Rozhodování o zdravotní péči
v závěru života

Praha: Academia, 2022, 484 s., brož.
550 Kč
Rozhodování o zdravotní péči v závěru života je palčivou otázkou českého
zdravotnictví. Týká se nejen terminálně nemocných, ale i jejich blízkých
a zdravotnických pracovníků. Má významné medicínské, psychologické,
etické, sociální a právní implikace.
ISBN 978-80-200-3378-9

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Kuthan, Jiří; Royt, Jan
Katedrála sv. Víta, Václava
a Vojtěcha. Svatyně českých
patronů a králů

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 692 s., váz.
V žádném jiném monumentu nejsou tak
výrazně vepsány dějiny českých zemí
a jejich obyvatelstva jako právě tady.
ISBN 978-80-7422-898-8

Mapamátky

Praha: XYZ, 2022, 176 s., brož.
399 Kč
Myslíte si, že vás v našem hlavním
městě nemůže už nic překvapit a znáte ho jako své procházkami hóóódně
dobře prošlapané boty?
ISBN 978-80-7683-175-9

DĚ J I NY UM Ě N Í
Šimůnek, Robert a kol.
Krajiny barokních Čech

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 344 s., váz.
Kniha mapuje v sedmi kapitolách
směry a možnosti studia barokních
krajin a současně spektrum využitelných pramenů (text − obraz − mapa −
terénní výzkum), jejich interpretační
potenciál z hlediska historické geografie i kulturních dějin.
ISBN 978-80-7422-860-5

FI LM
Cífka, Petr; Rybář, Václav;
Svoboda, Matěj
Encyklopedie akčního filmu

Praha: XYZ, 2022, 264 s., váz. 449 Kč
Větší, hlasitější a lepší.
ISBN 978-80-7683-104-9

bibliografie
Min-džun, Park
Hra na oliheň – The Squid Game

Překl. Gonzálezová, Julie, Praha:
XYZ, 2022, 176 s., brož. 299 Kč
Několik dětských her. Pohádková výhra. A účastníci, kteří nemají co ztratit
– až na vlastní život.
ISBN 978-80-7683-178-0

FOTOG R AFI E
Adlerová, Lindsay
Průvodce fotografováním
portrétů a postav

Překl. Kostašová, Gabriela, Brno:
Zoner Press, 2022, 445 s., brož.
629 Kč
Správná póza je základ kvalitní fotografie. Naučte se, jak prostřednictvím
pózování dosáhnout přesně toho,
co chcete!
ISBN 978-80-7413-517-0

Peterson, Bryan
Naučte se fotografovat street
fotografie

Překl. Ježek, Vojtěch, Brno: Zoner
Press, 2022, 192 s., brož. 489 Kč
Odhalte tajemství ke zvládnutí
street fotografie – od městských
ulic po venkovské silnice a uličky
mezi nimi – od uznávaného
mezinárodního fotografa, učitele
a autora bestsellerů Bryana
Petersona.
ISBN 978-80-7413-522-4

HU DBA
Fiala, Jaroslav
Vojenské kapely v hudebním
životě Plzně v letech mezi dvěma
světovými válkami

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd. , 32 s., brož.
Publikace je prvním pokusem o celkový pohled na činnost vojenských
orchestrů a jejich kapelníků v Plzni
v období mezi dvěma světovými
válkami.
ISBN 978-80-261-1097-2

UM Ě LECK É
SM Ě RY
Matějková, Leona
RELIKVIÁŘ XIV pražských
mučedníků

Praha: Paulínky, 2022, 1. vyd. , 32 s.,
váz. 150 Kč
Bratři byli zabiti na masopustní úterý
15. února roku 1611, při vpádu
pasovských vojsk do Prahy. Zabila
je sice ozbrojená pražská lůza, ale
skutečným důvodem jejich smrti
byla krvežíznivost a rozpoutané běsy
nábožensko-občanských válek a bojů
o moc.
ISBN 978-80-7450-426-6

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Hledím si smyslů

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2022, 1. vyd. , lístková
vazba
Lenka Jirková-Táborská – Hledím
si smyslů
ISBN 978-80-88341-16-1

Vroucí chemie městského nebe
Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2022, 1. vyd. , lístková
vazba

Matěj Lipavský – Vroucí chemie městského nebe
ISBN 978-80-88342-05-5

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
KuliFerda – Čteme s porozuměním

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 52 s., brož.
Pracovní sešit KuliFerda – Čteme
s porozuměním obsahuje soubor
cvičení a úloh učiva českého jazyka
1. stupně ZŠ.
ISBN 978-80-7496-506-7

KuliFerda – Podstatná jména
a slovesa

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 52 s., brož.
Pracovní sešit KuliFerda – Podstatná
jména a slovesa obsahuje soubor
cvičení a úloh učiva českého jazyka
1. stupně ZŠ.
ISBN 978-80-7496-504-3

KuliFerda – Vyjmenovaná slova

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 52 s., brož.
Pracovní sešit KuliFerda – Vyjmenovaná slova obsahuje soubor cvičení
a úloh učiva českého jazyka 1. stupně
ZŠ.
ISBN 978-80-7496-505-0

HUDE B N Í
V ÝCH OVA
Cimlová, Štěpánka
Škola hry na klavír

Praha: Edika, 2022, 104 s., váz.
349 Kč
Metoda Barevné klávesy zpřístupní
hru na klavír nebo klávesy dětem
i dospělým.
ISBN 978-80-266-1811-9

JA Z YKOVÉ
SLOVN Í K Y
Ilustrovaný dvojjazyčný slovník
ukrajinsko−český

Praha: Slovart, 2022, 360 s., brož.
369 Kč
Slovník vám názorně ukáže, co ostatní pouze vysloví. Obsahuje ilustrace
předmětů, lidí a situací z každodenního života. Je přehledný, s detailním
rejstříkem pro rychlé a jednoduché
použití.
ISBN 978-80-276-0575-0

M ATE M ATI K A
KuliFerda – Násobení a dělení

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 52 s., brož.
Pracovní sešit KuliFerda – Násobení
a dělení obsahuje soubor cvičení
a úloh učiva matematiky 1. stupně
ZŠ.
ISBN 978-80-7496-508-1

KuliFerda – Sčítání a odčítání
do 100

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 52 s., brož.
Pracovní sešit KuliFerda – Sčítání
a odčítání do 100 obsahuje soubor
cvičení a úloh učiva matematiky
1. stupně ZŠ.
ISBN 978-80-7496-507-4

z n ov i n e k k 24. 10. 2022 36 6 t i t u l ů
Zelený, Pavel
Příprava na státní přijímací
zkoušky na osmiletá gymnázia –
Matematika 2

Praha: Fragment, 2022, 264 s., brož.
299 Kč
Další sada testů pro všechny, kteří
chtějí být skvěle připraveni!
ISBN 978-80-253-5940-2

UM Ě N Í
Laws, John Muir
Kreslení a pozorování ptáků

Brno: Zoner Press, 2022, 128 s.,
brož. 369 Kč
Nechte se unést na křídlech nejen
kreslicí příručky uznávaného přírodovědce a umělce Johna Muira Lawse!
ISBN 978-80-7413-516-3

spor t
a tělov ýchova
HOROLEZEC T VÍ
Petreček, Tomáš;
Krumpholzová, Tereza
Tomáš Petreček: Limitům vstříc

Brno: CPress, 2022, 208 s., váz.
499 Kč
Horolezec, který vystoupal na Gašerbrum I a II, pokoušel se o vrcholy K2,
Dhaulagiri nebo Nanga Parbat.
ISBN 978-80-264-4367-4

JÓGA
Königová, Lucie;
Ryšková, Gabriela
Jóga z obýváku

Brno: CPress, 2022, 216 s., brož.
399 Kč
Pozvěte si jógu domů a začněte cvičit
ještě dnes, třeba v obýváku.
ISBN 978-80-264-4199-1

Solloway, Kelly
Jóga – anatomický vybarvovací
atlas

Překl. Trenzová, Kateřina, Brno:
CPress, 2022, 136 s., brož. 399 Kč
Tato kniha určená nadšencům a instruktorům jógy vám nabízí zábavnou
cestu lidským tělem se zaměřením na
kosti, klouby, svaly a pojivové tkáně
používané v józe.
ISBN 978-80-264-4378-0

SPO R TOVN Í
AKCE
Šifta, Miroslav
Víc než jen zápas: Fotbalová
derby v Anglii

Praha: P3K, 2022, 392 s., váz. 599 Kč
Kniha vypráví příběh anglických
fotbalových derby, vysvětluje, v čem
rivalita spočívá, líčí příběhy samotných klubů. V tomto rozsahu a svou
ilustrační výbavou jde o unikátní publikaci na českém knižním trhu.
ISBN 978-80-7667-030-3

SPO R TOVN Í
PŘ Í RUČK Y
Kohoutek, Milan
Tělesný rozvoj mladých tenistů

Praha: Galén, 2022, 220 s., brož.
Předkládaná publikace je praktickým
průvodcem vývoje motoriky dětského
a dorostového věku zaměřeným na
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předsportovní a sportovní přípravu
tenisové mládeže.
ISBN 978-80-7492-610-5

Pravidla fotbalu

Praha: Olympia, 2022, 168 s., brož.
195 Kč
Nová pravidla fotbalu platná od 1. 7.
2022. K vydání připravila Pravidlová
komise FAČR pod vedením předsedy
Jiřího Kureše.
ISBN 978-80-7376-647-4

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
Holdenová, Wendy;
Traversová, Susan
Zítřek patří statečným

Praha: Mladá fronta, 2022, 352 s.,
váz. 399 Kč
Nezdolná Angličanka Susan Traversová vedla roku 1942 dva tisíce mužů
při jednom z největších vojenských
činů druhé světové války – legendárním prolomení Rommelova obklíčení
Bir Hakeimu v libyjské poušti.
ISBN 978-80-204-6047-9

BIOG R AFIE
Vlhová, Petra; Berzedi, Juraj
Petra Vlhová – Moje cesta na
vrchol

Praha: Universum, 2022, 304 s., váz.
359 Kč
Úžasný příběh slovenské národní
hrdinky, fenomenální sportovkyně
– olympijské šampionky a vítězky
Zlatého glóbu ve sjezdovém lyžování
– Petry Vlhové.
ISBN 978-80-242-8424-8

DENÍKY
Horák, Pavel; Vašek, Richard
Ivo Ducháček: Deníky
1939−1945

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 562 s., váz.
Deníky Ivo Ducháčka (1913−1988),
privilegovaného úředníka československé exilové vlády v Londýně,
zachycují počátky odboje v Paříži
od března 1939, evakuaci z Francie
v létě 1940 a život ve válečném Londýně až do dubna 1945.
ISBN 978-80-7422-848-3

Teige, Karel
Deníky 1912–1925

Praha: Akropolis, 2022, 792 s., brož.
Edice deníků jedné z nejvýraznějších
osobností meziválečné avantgardy
Karla Teigeho (1900−1951) z let
1912−1925 představuje jedinečný
soubor zápisků, které si Teige vedl od
dětských do raně dospělých let.
ISBN 978-80-7470-416-1

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Ahnhem, Stefan
Poslední hřebík

Překl. Nováková, Vendula, Praha:
Kalibr, 2022, 408 s., váz. 499 Kč
Finále bestsellerové severské krimi
série s Fabianem Riskem! Vydírá. Zneužívá. Mučí. Znásilňuje. Dopouští se
nejodpornějších věcí, aby dosáhl nejvyšších pozic. Jmenuje se Kim Sleizner
a vede kodaňské policejní oddělení.
ISBN 978-80-242-8271-8

Bjork, Samuel
Vlk

Překl. Mrázová, Daniela, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 464 s., váz. 499 Kč
Tady to všechno začalo. Mysteriózní
prequel bestsellerové série.
ISBN 978-80-7662-378-1

Brubaker, Ed; Epting, Steve
Velvet

Praha: BB art, 2022, váz.
Velvet Templetonová sice pracuje pro
jistou agenturu jako sekretářka, ale
její minulost podléhá nejpřísnějšímu
utajení a vědí o ní pouze její nejvyšší
nadřízení.
ISBN 978-80-7595-591-3

Březina, Jiří
Nalezení

Praha: Motto, 2022, 256 s., váz.
349 Kč
Minulost se vrací bez varování. Pátý
případ Tomáše Volfa. V kanceláři
soukromé vyšetřovatelky Evy Černé
se objeví zoufalý otec pohřešované
Elišky.
ISBN 978-80-267-2330-1

Carol, James
Nenápadný vrah

Praha: BB art, 2022, váz.
Manželka milionáře z Vancouveru zahyne při výbuchu ve svém domě. Stala se už třetí obětí sériového vraha,
který pravidelně, jednou za rok, vždy
přesně v týž den zabije jednu ženu.
ISBN 978-80-7595-592-0

Černucká, Veronika
Píseň beze slov

Brno: Moba , 2022, 320 s., váz.
Začalo to obyčejnou fotografií. Někdo si ale uvědomil, jaké nebezpečí
skrývá. Některé zločiny totiž nejsou
promlčené ani po osmdesáti letech.
ISBN 978-80-279-0475-4

Dranfield, Wendy
Pád do tmy

Překl. Vlčková, Jana, Ostrava: Domino, 2022, 384 s., váz. 399 Kč
Začátek strhující detektivní série
od bestsellerové autorky. Detektiv
Madison Harperová a soukromý
vyšetřovatel Nate Monroe mají jedno
společné – oba si odseděli tresty za
zločiny, které nespáchali.
ISBN 978-80-7498-597-3

Dusse, Karsten
Vraždi všímavě

Brno: Host, 2022, 360 s., váz.
Jak vám může kurz mindfulness
změnit život? Třeba vraždou. Právník
Björn Diemel se stará o to, aby se
mizerové nedostali do takového průšvihu, jaký by si zasloužili.
ISBN 978-80-275-1111-2

Fieldsová, Helen
Dokonalá smrt

Překl. Knapová, Nela, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 392 s., váz. 449 Kč
V kopcích nad Edinburghem se objeví zmrzlé tělo nahé dívky.
ISBN 978-80-7662-358-3

Jánská, Jana
Dokonalé propojení

Brno: Moba, 2022, 312 s., váz.
Když se šestadvacetiletá Anna odhodlá políbit svou spící platonickou
lásku, spolubydlící Markétu, zjistí
přitom, že namísto hebkých rtů líbá
ledové, mrtvé tělo. Kdo je vrahem?
ISBN 978-80-279-0484-6

bibliografie
Klevisová, Michaela
Michaela Klevisová – BOX

Praha: Motto, 2022, 984 s., váz.
1290 Kč
Kriminalista Josef Bergman hledá
ve třech samostatných příbězích
pachatele vražd, které se odehrávají
u norského fjordu (Zmizela v mlze),
v Beskydech (Sněžný měsíc) i v jižních Čechách (Drak spí).
ISBN 978-80-267-2302-8

Klevisová, Michaela
Michaela Klevisová – BOX 2

Praha: Motto, 2022, 1320 s., váz.
1590 Kč
Kriminalista Josef Bergman hledá
ve čtyřech samostatných příbězích
pachatele vražd, které se odehrávají
v pražském lesoparku (Kroky vraha),
v zapadlé vesnici (Dům na samotě),
v prostředí televizního seriálu (Zlodějka příběhů) i na odlehlé pláži v Holandsku (Ostrov šedých mnichů).
ISBN 978-80-267-2310-3

Kral, Johana
Asistent

Brno: Moba , 2022, 392 s., váz.
339 Kč
Julien Girard se stává novou posilou
oddělení vražd a hned první případ,
jehož vyšetřování se účastní, mu
nedá spát. V poslední době totiž
došlo k vraždám několik mužů, kteří
zdánlivě nemají nic společného: věk,
profesi ani sociální status.
ISBN 978-80-279-0481-5

Lenormand, Frédéric
Případy soudce Ti: Vraždy na
Nový čínský rok

Překl. Misařová, Vlasta, Praha: Garamond, 2022, 264 s., brož. 349 Kč
Ve víru intrik s nejslavnějším čínským
detektivem. Na konci roku 676 spravuje
soudce Ti malé městečko ve východní
Číně, když se náhle objeví dlouho nezvěstný dědic bohaté rodiny Nieu.
ISBN 978-80-7407-509-4

Nesbø, Jo
Pentagram

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2022, 456 s., váz. 499 Kč
V Oslu řádí sériový vrah a kromě obětí za sebou nechává symboly pěticípé
hvězdy – pentagramu.
ISBN 978-80-7662-357-6

Spain, Jo
Pod povrchem

Brno: Moba, 2022, 440 s., váz.
Dva mocní muži se pozdě v noci
sejdou na utajeném místě a diskutují
o dávno započatém plánu, který má
již brzy dojít naplnění. Jeden se zoufale snaží zjistit, jestli jim něco nestojí
v cestě, druhý ho ujišťuje, že má vše
zcela pod kontrolou.
ISBN 978-80-279-0461-7

Sullivan, Tim
Cyklista

Překl. Špetláková, Naďa, Praha:
Kalibr, 2022, 232 s., váz. 349 Kč
Další překvapivá detektivka od autora bestselleru Zubař!
ISBN 978-80-242-8365-4

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Abbsová, Annabel
Anglická kuchyně slečny Elizy
Praha: Argo, 2022, 320 s., váz.

z n ov i n e k k 24. 10. 2022 36 6 t i t u l ů
Anglie, 1837. Na trůn nastoupila
královna Viktorie a Anglii zaplavila
spousta nových, zajímavých ingrediencí od koření po exotické ovoce.
Eliza Actonová však netouží trávit
čas v kuchyni, ale chce se věnovat
poezii.
ISBN 978-80-257-3846-7

Browning Wroeová, Jo
Bolestná laskavost

Brno: Host, 2022, 382 s., váz.
Najde mladý muž po bolestném
setkání se smrtí sílu vrátit se k životu? Píše se říjen roku 1966. William
Lavery úspěšně dokončil studia, stal
se nejmladším balzamovačem v zemi
a své úspěchy právě oslavuje na sváteční večeři.
ISBN 978-80-275-1103-7

Černá, Jaroslava
Krev andělů

Brno: Moba, 2022, 256 s., váz.
299 Kč
Píše se rok 1646 a dle staré legendy
lidé věří, že krev nenarozených
dětí působí zázraky. Říká se jí krev
andělů, protože zemřelá neviňátka
jdou v podobě andělů přímo do
nebe.
ISBN 978-80-279-0469-3

d‘Estienne d‘Orves, Nicolas
Eiffel

Překl. Davidová, Hana, Praha: Motto,
2022, 240 s., váz. 349 Kč
Píše se rok 1886 a Gustave Eiffel je
posedlý prací.
ISBN 978-80-267-2329-5

Dumas, Alexandre
Hrabě Monte Cristo − Komplet

Překl. Tomášková, Milena; Vladislav,
Jan, Praha: Odeon, 2022, 1424 s.,
váz. 1399 Kč
Nové vydání legendárního šestidílného románu Alexandra Dumase.
S ilustracemi Adolfa Borna a v revidovaném překladu vychází generacemi milovaná klasika v překrásném
třísvazkovém vydání a v dárkové
krabici.
ISBN 978-80-207-2110-5

Esrahi, Christina
Stalinova baletka

Překl. Grygová, Bronislava, Brno:
Jota, 2022, 336 s., váz.
Byla odsouzena a poslána do gulagu.
Sílu a vůli přežít jí dala její vášeň
a láska k tanci.
ISBN 978-80-7565-998-9

Fischerová, Sylva
Elza a muchomůrka

Brno: Druhé město, 2022, 80 s.,
brož. 279 Kč
Nová próza Sylvy Fischerové je
umístěna do Prahy osmdesátých let
dvacátého století, která zde ale nejsou líčena prvoplánově a přímočaře,
prostřednictvím notoricky známých
událostí a jevů.
ISBN 978-80-7227-883-1

Grass, Günter
Setkání v Telgte

Brno: Atlantis, 2022, 152 s., váz.
Děj povídky se odehrává v roce 1647
poblíž Osnabrücku, kde se právě
dojednávají podmínky míru, který
vešel do dějin jako mír vestfálský.
Námětem je fiktivní setkání sedmnácti německých barokních básníků
a spisovatelů.
ISBN 978-80-7108-379-5

Hannahová, Kristin
Čtyři vichry

Překl. Jeníková, Jitka, Praha: Argo,
2022, 380 s., váz. 498 Kč
Texas, 1934. Velké planiny na hranici
Spojených států amerických a Kanady sužuje tragické sucho. Miliony lidí
jsou bez práce. Farmáři bojují o zachování své půdy i živobytí, plodiny
však skomírají a voda vysychá.
ISBN 978-80-257-3877-1

Hejkalová, Markéta
Dům pod náměstím

Brno: Host, 2022, 1. vyd. , 256 s.,
váz. 379 Kč
Román o domě, který pamatuje
velké dějiny, a o lidech, kteří s nimi
museli žít. Maloměsto v srdci Vysočiny a na hlavní ulici dům, který pamatuje tolik, že musí vyprávět, aby se
nerozpadl.
ISBN 978-80-275-1252-2

Jachina, Guzel
Vlak do Samarkandu

Překl. Šedivý, Jakub, Praha: Prostor,
2022, 464 s., brož. 497 Kč
Román vypráví příběh osiřelých dětí
evakuovaných z ruského Povolží
během hladomoru na počátku 20. let
minulého století. Příběh nám tak
připomíná bolestivou minulost ruské
země.
ISBN 978-80-7260-527-9

Jindra, Jaromír
Karel IV. – Stíny minulosti

Praha: Brána, 2022, 320 s., váz.
359 Kč
Po jednání s vévodou Albrechtem
Habsburským v Budějovicích na podzim roku 1350 se Karel IV. účastní
lovu v blízkosti Zvíkova. Mezi lovci,
kteří se po skončeném honu sešli na
shromaždišti, však král chybí.
ISBN 978-80-242-8246-6

Kummerow, Marion
Světlo v okně

Praha: Fortuna Libri, 2022, 288 s.,
váz.
Margarete se vypotácí z trosek
vybombardovaného domu. Prach
kolem ní sedá jako sníh. Člen vyprošťovací čety se jí ptá, jestli nepotřebuje
pomoct. Margarete sklouzne očima
k místu, kde ještě před chvílí zářila
nenáviděná žlutá hvězda.
ISBN 978-80-7546-404-0

Monošová, Martina
Ples u vévodkyně

Praha: Motto, 2022, 304 s., váz.
399 Kč
Píše se rok 1531 a na francouzském
zámečku Anet se za dramatických
okolností objeví mlčenlivá kráska.
ISBN 978-80-267-2350-9

Morrisová, Heather
Tatér z Osvětimi (brož.)

Překl. Fuksa, Vladimír, Brno: CPress,
2022, 248 s., brož. 299 Kč
Tetování vězňů v Osvětimi se stala
symbolem holocaustu.
ISBN 978-80-264-4271-4

Novotná, Martina
Záhada zmizelého šlechtice

Brno: Moba, 2022, 344 s., váz.
349 Kč
Pan Tadeáš z Příhraz je povolán samotným Václavem II., aby se dostavil
na hrad v Sadské. Vydává se tedy na
cestu, na níž ho doprovází jeho sluha
Vítek, zatímco velitel hradní posádky
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Jozífek zůstává na panství, aby ho
chránil před řáděním lapků.
ISBN 978-80-279-0466-2

až na úplném konci nového pokračování!
ISBN 978-80-7227-882-4

Rolland, Romain
Petr a Lucie

Meixnerová, Karolína
Průvodce literární hysterií 19.
století

Překl. Pflimpflová, Alexandra, Praha:
Odeon, 2022, 104 s., váz. 259 Kč
Celé jedno století uplynulo od událostí první světové války, které tvoří
pozadí nejznámějšího díla Romaina
Rollanda, nositele Nobelovy ceny za
literaturu, novely Petr a Lucie.
ISBN 978-80-207-2121-1

Sepetysová, Ruta
Musím tě zradit

Praha: CooBoo, 2022, 360 s., váz.
449 Kč
Nikomu nevěř, nic neříkej. Strhující
román od autorky bestselleru V šedých tónech.
ISBN 978-80-7661-577-9

Stout, Glenn
Dívka a moře

Praha: CooBoo, 2022, 184 s., brož.
369 Kč
Průvodce českou literární historií 19.
století od úspěšné influencerky.
ISBN 978-80-7661-593-9

Nousiainen, Miika
Fazóna

Brno: Host, 2022, 329 s., váz.
Finský bestseller, který s humorem
boří všechny stereotypy o partnerství
i rodině. Sami je muž v nejlepších
letech, ovšem přes tikot biologických
hodin sotva slyší vlastní myšlenky.
ISBN 978-80-275-1104-4

Rozehnal, Patrik; Dvořák, Josef
Kulišárny Josefa Dvořáka

Překl. Dobrovská, Wanda, Praha:
Ikar, 2022, 432 s., váz. 399 Kč
Psal se rok 1926 a stále ještě platilo,
že sukně musí sahat pod kolena
a sport se pro ženy nehodí.
ISBN 978-80-249-4855-3

Praha: Radioservis, 2022, 232 s.,
váz. 249 Kč
Josef Dvořák je veselý vypravěč,
u kterého úsměv na tváři nikdy nemizí. Jeho oči svítí šibalstvím a kulišárnami. Přirozeně baví sebe i okolí.
ISBN 978-80-7686-004-9

Vaňková, Ludmila
Karel IV. − Otec vlasti

Třeštík, Michael
Hodně starej jaguár

Praha: Šulc – Švarc, 2022, 752 s.,
váz. 1999 Kč
Šestidílná historická sága je nejznámější a také nejobsáhlejší román
o Karlu IV. Vychází v jedné knize
s bohatým barevným obrazovým
doprovodem a v exkluzivní grafické
úpravě.
ISBN 978-80-7244-484-7

Vondruška, Vlastimil
Králův dluh

Brno: Moba, 2022, 320 s., váz.
Píše se rok 1266 a český král Přemysl
II. Otakar podporuje slabého císaře
Richarda Cornwallského. Za to
obdrží úřad, který spravuje císařovo
jmění na východ od Rýna, a vzápětí
se s jeho tichým souhlasem zmocní
Chebska.
ISBN 978-80-279-0648-2

Vondruška, Vlastimil
Anděl smrti

Brno: Moba, 2022, 304 s., váz.
Jubilejní třicátý román s Oldřichem
z Chlumu, panošem Otou a Divišem
zavede čtenáře opět na Bezděz a do
jeho okolí.
ISBN 978-80-279-0447-1

Vondruška, Vlastimil
Husitská epopej III. − Za časů
císaře Zikmunda

Brno: Moba , 2022, 624 s., váz.
469 Kč
Sedmidílná sága vypráví o událostech
slavné i pohnuté doby 15. století
v Českém království.
ISBN 978-80-279-0405-1

HUMO R
Boček, Evžen
Aristokratka pod palbou lásky

Brno: Druhé město, 2022, 326 s.,
váz. 349 Kč
Z královského výletu do Nizozemí
si Marie III. Kostková přiveze kromě
zážitků a fotky s Jejím Veličenstvem
královnou Beatrix také milostnou
šmodrchanici, která se „vystříbří“

Praha: Motto, 2022, 160 s., váz.
399 Kč
Umění neumět umění. Humorný
příběh o vážném pokusu prožít na
vlastní kůži proces autentického výtvarného tvoření.
ISBN 978-80-267-2314-1

KOM I K SY
Segovia, Stephen; Robinson,
James
Batman Detective Comics 9:
Ztráta tváře

Překl. Zenkl, Petr, Praha: BB art,
2022, 152 s., brož. 399 Kč
Kdysi dávno byl Harvey Dent ten nejsprávnější muž Gothamu. Nyní patří
mezi ty nejhorší, a to dvojnásobně.
ISBN 978-80-7595-590-6

Thompson, Craig
Habíbí

Praha: BB art, 2022, 672 s., váz.
Kniha, na kterou příznivci komiksového románu sedm let netrpělivě
čekali. Po fenomenálním úspěchu díla
Pod dekou pracoval Craig Thompson
dlouho na svém mistrovském díle,
téměř sedmisetstránkové alegorii
ve stylu arabských pohádek a islámských příběhů.
ISBN 978-80-7595-552-4

Toman, Vlastislav
Zlatá kniha komiksů Vlastislava
Tomana 2

Praha: XYZ, 2022, 240 s., váz.
599 Kč
Petronely, táborské píšťaly, hákovnice… Jak vypadaly první palné zbraně
a jak se vlastně přišlo na to, že se
prach dá využít ke střelbě?
ISBN 978-80-7683-143-8

LI D OVÁ
SLOVESN OST
Šebestová, Augusta
Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky

bibliografie
Brumovice: Carpe diem, 2022, 4
vyd., 552 s., váz. 690 Kč
Mimořádné dílo českého národopisu, které vyšlo poprvé v roce 1900
(později v neúplných reedicích 1947
a 2001).
ISBN 978-80-7487-316-4

OSO B N OSTI
Kamen, Jiří; Fuksa, Karel
Bůh je z Brna

Praha: Mladá fronta, 2022, 240 s.,
váz. 369 Kč
Životní příběh brněnského barda,
přítele Arnošta Goldflama, Jana
Nováka, Franty Kocourka či Rudyho Kovandy, televizního režiséra,
tvůrce skleněných objektů, malíře
a sportovce, v jehož rodině najdeme
komunisty, vojáky wehrmachtu, židy,
legionáře i zednáře.
ISBN 978-80-204-6030-1

PO E Z I E
Fousek, Josef
Obraz malovaný duhou

Praha: Brána, 2022, 232 s., váz.
329 Kč
V básních a písňových textech Josefa
Fouska z let 1969–2021 se mísí –
podobně jako v řece života – naděje
a melancholie.
ISBN 978-80-242-8326-5

Hauser, Michael
Soudný den

Praha: Novela bohemica, 2022, 50 s.,
brož. 298 Kč
Verše sbírky vyjadřují různé podoby
zániku a rození, básně se dotýkají
křehkého vědomí věčnosti a nekonečnosti.
ISBN 978-80-88322-36-8

Kukal, Petr
O jablko lehčí ráj/#Ranní

Brno: Druhé město, 2022, 92 s.,
brož.
Petr Kukal je básník tradiční, který
slaví ženskou krásu a také všechno,
co v nás probouzí. Autobus veršů,
v němž sedí vždycky u okna, míří po
té nejstarší trase: od Lásky k Smrti.
ISBN 978-80-7227-884-8

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ

vedou světově uznávaný kouč Jan
Mühlfeit spolu s lektorkou Katkou
Novotnou, vám pomůže pochopit,
v čem vaše děti vynikají.
ISBN 978-80-7261-594-0

sklepa, protože ten teď využívají nájemníci jako kryt.
ISBN 978-80-275-1363-5

Mello, Anthony de
Nepotřebuješ se změnit

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2022, 296 s., váz. 449 Kč
Pomsta a spravedlnost, láska až za
hrob a palčivá nenávist.
ISBN 978-80-7662-364-4

Překl. Kala, Květa, Brno: Jota, 2022,
200 s., váz.
Co mám udělat proto, abych se změnil? To se ptali lidé Tonyho De Melly.
Jeho odpověď vás možná překvapí.
Nic. Nemusíte udělat vůbec nic.
Právě naopak, říká Tony, čím víc toho
děláte, tím hůř. Jste v pořádku takoví,
jací jste.
ISBN 978-80-7689-001-5

Rota, Martin
Vědecké kladivo 2

Praha: Edika, 2022, 208 s., váz.
399 Kč
Proč je moč žlutá, proč kočky pře
dou, jak ničivý by byl dopad asteroidu a proč nás pálivá jídla pálí – to
jsou jen některé z věcí, kterým se
vloger a youtuber Martin Rota věnuje
už dlouhé roky nejen na svém populárním kanále.
ISBN 978-80-266-1812-6

PRÓZ A
Bondy, Egon
Šaman

PŘ Í BĚ HY

Day, Sylvia
Seznam přání. 3 plus 1 povídka

Banga, Patrik
Skutečná cesta ven

Překl. Kaplánková, Bára, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 1. vyd. ,
192 s., váz. 280 Kč
Co má společného tajný seznam
vánočních přání, autoopravna v letovisku na pobřeží Kalifornie, hotel
v Las Vegas či mechanické zázraky na
přelomu 19. a 20. století alternativní
historie?
ISBN 978-80-7593-463-5

Doležal, Miloš
1945: Léto běsů. Dokumentární
povídky z jara, léta a podzimu
1945

Dostál, Aleš
Daňky hlava nebolí

Praha: Management Press, 2022,
272 s., váz. 399 Kč
Knižní zpracování kurzů a seminářů
pro rodiče, děti a studenty, které

Praha: Ikar, 2022, 168 s., váz. 329 Kč
Cyklozájezd, oslava šedesátých
narozenin, udílení státních vyznamenání, slavnostní vyhlášení cen
Magnesia Litera a v hlavní roli (povětšinou) spisovatelovo slavné alter
ego Oskar. Nové povídky Michala
Viewegha.
ISBN 978-80-249-4879-9

POVÍ D K Y

Ježek, Martin
Můj rok 1972

Kryštofová, Petra; Mühlfeit, Jan;
Krůtová-Novotná, Kateřina
Odemykání dětského potenciálu

Viewegh, Michal
Průměrně zamilovaný muž a jiné
povídky

Brno: Computer Press, 2022, 248 s.,
brož. 399 Kč
Zapomeň na obvyklé poučky, stokrát
zopakované návody a jdi na prezentování jinak.
ISBN 978-80-251-5072-6

Štěpánek, Arnošt
Zmlkni!

Praha: Slovart, 2022, 256 s., váz.
699 Kč
V nejnovějším vydání Guinness
World Records opět přinášíme nejednu kuriozitu.
ISBN 978-80-276-0507-1

Brno: BizBooks, 2022, 232 s., váz.
399 Kč
Pět, čtyři, tři, dva, jedna, gooooool!
zařval celý stát. Československý tým
uhájil nad Sovětským svazem těsné
vítězství 3:2 na mistrovství světa
v hokeji.
ISBN 978-80-265-1093-2

Nesbø, Jo
Krysí ostrov a jiné povídky

Praha: Akropolis, 2022, 152 s.,
flexovazba
Jedna z nejznámějších a vedle Invalidních sourozenců asi jedna z nejvíce
ceněných Bondyho próz (samizdatově poprvé roku 1976) je vybudována na reáliích pravěké, neolitické
společnosti, jíž však prorůstají prvky
soudobého policejního komunistického státu.
ISBN 978-80-7470-433-8

Brno: Host, 2022, 304 s., váz.
Kapitulace je podepsána, šeříky voní.
Je po válce, ale svět už nikdy nebude
jako dřív. Třetí díl autorem zamýšlené
tetralogie. Běsi nemizí, ale spíše se
v lidech zabydlují, často v rafinovaných převlecích.
ISBN 978-80-275-1083-2
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Praha: Brána, 2022, 176 s., váz.
299 Kč
Daňky hlava nebolí, zato o majiteli
obory se to vždy říct nedá. Soubor
povídek se stejně jako předchozí
autorova díla točí především kolem
přírody a myslivosti.
ISBN 978-80-242-8257-2

Němec, Jan
Liliputin

Brno: Host, 2022, 192 s., váz. 399 Kč
Někde v lidském srdci se rozkládá
Rudé náměstí. Čech, který jede na
Ukrajinu najít své jiné já. Banda dětí
bez domova, jež válka vyžene ze

Brno: Host, 2022, 200 s., brož.
Jak těžké bylo uniknout ze stereotypů, předsudků i dramatických zkušeností romské komunity na pražském
Žižkově devadesátých let? Skutečná
cesta ven je reálný příběh novináře
Patrika Bangy, který popisuje, jak
se dostal z romské čtvrti až mezi
novináře.
ISBN 978-80-275-1342-0

Hacala, Luboš
Máma má alzheimera

Brno: CPress, 2022, 200 s., váz.
349 Kč
Skutečný příběh rodiny, která se starala o maminku trpíci Alzheimerovou
chorobou.
ISBN 978-80-264-4374-2

Hošek, Pavel
Chasidské příběhy. Mezi
židovskou mystikou a krásnou
literaturou

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022, 216 s., brož.
Příběhy, které si chasidé vyprávěli
o zázračných rabínech a jejich
podivuhodných skutcích, se staly
nevysychajícím pramenem literární
inspirace.
ISBN 978-80-7325-553-4

Korotyč, Irina
Ukrajina na dosah

Brno: CPress, 2022, 184 s., váz.
399 Kč
Jmenuji se Irina a jsem uprchlice.
ISBN 978-80-264-4372-8

Preissová, Martina
Mají v nebi skleničky?
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Brno: CPress, 2022, 200 s., brož.
349 Kč
Něžně vtipná kniha malých příběhů
z velké doby od známé herečky.
ISBN 978-80-264-4379-7

Tatíčková, Irena
Nezapomeňte

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 280 s., váz.
349 Kč
Společnost Post Bellum ve sbírce Paměť národa dokumentuje osudy, na
které se zapomnělo či zapomenout
mělo, a vypráví je dál.
ISBN 978-80-7662-381-1

ROM ÁNY
Alvarez, Jennifer Lynn
Lži v plamenech

Překl. Zagolová, Pavlína, Praha: Yoli,
2022, 352 s., brož. 359 Kč
Osmnáctiletá Hannah – dcera
místního šerifa, jejímž snem je stát
se agentkou FBI – si užívá poslední
léto s kamarády před odjezdem na
vysokou.
ISBN 978-80-242-8357-9

Bachová, Tabea
Dům hedvábí. Intriky

Praha: Ikar, 2022, 304 s., váz. 329 Kč
Angela je šťastná. Ve Vittoriovi
našla skvělého partnera
a tkalcovna vzkvétá. Tenhle úspěch
ale zakolísá, když se náhle objeví
neznámý konkurent. Navíc Angela
naráží na odmítavost Vittoriovy
matky.
ISBN 978-80-249-4819-5

Beauvoir, Simone de
Velice lehká smrt

se ze života na španělském venkově.
Života, v němž se nic zásadního
neděje. Realizuje svůj sen jít za
lepším a vydává se do skotského
Edinburghu.
ISBN 978-80-7470-437-6

Cima, Anna
Vzpomínky na úhoře

Praha: Paseka, 2022, 720 s., váz.
599 Kč
Vzpomínky na úhoře jsou mnohovrstevnatý román zasazený do japonského prostředí, který kombinuje
fantaskní prvky s motivem pátrání
a přináší příběh o přátelství, odvaze
a síle vzpomínek.
ISBN 978-80-7637-281-8

Constantine, Robin
Tajemství romantiky

Překl. Křížková, Anna, Praha: Fragment, 2022, 368 s., brož. 369 Kč
Madison Pryceová si myslí, že má
svůj život pevně v rukou: pracuje na
portfoliu pro letní výtvarný program,
baví se s kamarádkami a má sexy
přítele.
ISBN 978-80-253-5942-6

Davies, Abby
Kult

Překl. Jansová, Markéta, Ostrava:
Domino, 2022, 352 s., váz. 449 Kč
Komunita vedená samozvaným spasitelem měla být místem, kde lidé žijí
v lásce a harmonii.
ISBN 978-80-7498-607-9

Fajnorová, Ivana
Emilka

Překl. Pilařová, Eva, Praha: Portál,
2022, 136 s., váz. 275 Kč
Novela z roku 1964, která vyšla česky
jedinkrát v roce 1967, v mnohém
překročila svou dobu. Autorka v ní
líčí posledních několik týdnů života
své matky.
ISBN 978-80-262-1945-3

Brno: Jota, 2022, 392 s., váz.
Emilka přišla na svět za první
republiky na dědině nedaleko
Brna a odešla z něho, když se její
země stala znovu svobodnou.
Tento kraj nikdy neopustila a svůj
život prožila ve 20. století plném
událostí, jejichž důsledky ovlivnit
neuměla.
ISBN 978-80-7689-000-8

Bobek, Miroslav
Ryšavý knihovník a další zápisky
ředitele zoo

Fišer, Lukáš; Šiška, Petr;
Kaiser, Artur
Cirkus Maximum

Praha: Universum, 2022, 288 s., váz.
359 Kč
Neobyčejná zvířata, neobyčejní lidé,
neobyčejné místo… to je Zoo Praha.
ISBN 978-80-242-8243-5

Bradbury, Ray
451 stupňů Fahrenheita

Překl. Škvorecký, Josef; Emmerová,
Jarmila, Zlín: Kniha Zlín, 2022,
184 s., váz. 299 Kč
451 stupňů Fahrenheita je teplota,
při níž papír hoří.
ISBN 978-80-7662-340-8

Brosgolová, Vera
Buď připravena

Praha: Paseka, 2022, 256 s., váz.
Vera chce zapadnout mezi ostatní
a najít kamarády, ale pro dívku
z předměstí a s ruskými kořeny to
není žádná legrace. Děti v jejím okolí
bydlí v honosných domech a jezdí
na nejlepší letní tábory, což si Veřina
máma nemůže dovolit.
ISBN 978-80-7637-233-7

Carrasco, Jesús
Vezmi mě domů

Praha: Akropolis, 2022, 232 s., váz.
Juanovi se podařilo osamostatnit se,
zpřetrhat rodinná pouta a vymanit

Praha: Ikar, 2022, 184 s., váz. 299 Kč
Strhující příběh o dvou bratřích,
které rozdělil a zase spojil cirkus.
Cirkusový život není jen tvrdá práce,
ale i svérázný svět lidí, kteří mají
rádi legraci a obětují se pro úspěch
v manéži.
ISBN 978-80-249-4927-7

Folný, Jan
Hotel Royal

Praha: Kalibr, 2022, 288 s., váz.
359 Kč
Vítejte v Hotelu Royal! Je nám
potěšením vás ubytovat v našich
povídkách, črtách a mini situacích
z prostředí luxusního londýnského
hotelu.
ISBN 978-80-242-8283-1

Fulmeková, Denisa
Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga
Praha: Akropolis, 2022, 208 s., brož.
Láska, které nepřeje okolí anebo
doba. Tisíc a jeden takovýchto příběhů bylo odvyprávěno či sepsáno,
nejednou se skutečnými vzory. A přece je vždy znovu zajímavé sledovat,
jak se seběhnou osobní a dějinná
dramata.
ISBN 978-80-7470-445-1

bibliografie
Gorkow, Alexander
Děti poslouchají Pink Floyd

Překl. Voslářová, Marie, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 200 s., váz. 349 Kč
Sestře je šestnáct, má nemocné
srdce, obdivuje Pink Floyd a svým
suchým humorem a vzdorovitostí
bojuje proti establishmentu.
ISBN 978-80-7662-382-8

Háblová, Anna Beata
Směna

Brno: Host, 2022, 1. vyd. , 216 s.,
brož. 349 Kč
Prosadit se za každou cenu, nebo být
svůj a vzdát se všech ambicí? Mladá
výtvarnice Petra balancuje mezi touhou po úspěchu a odvržením všeho
tvůrčího.
ISBN 978-80-275-1358-1

Hayden, Torey
Přehlížená holka

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Portál, 2022, 256 s., brož. 369 Kč
Eloise je energická a zajímavá dívka,
která do Toryina života vstoupí
poněkud nečekaně. Má za sebou
řadu náročných životních peripetií,
na dvanáctileté děvče toho prožila
opravdu hodně.
ISBN 978-80-262-1947-7
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ním všeho, co Sofie Sterlingová na
mužích nemůže vystát – je vysoký,
chytrý, namyšlený a až příliš krásný.
Navíc by ho měla nesnášet.
ISBN 978-80-249-4853-9

Kelly, Julia
Poslední zahrada v Anglii

Překl. Chodilová, Dana, Praha:
Motto, 2022, 352 s., váz. 449 Kč
Emma zasvětila svou kariéru renovaci zahrad a právě dostala životní
příležitost: obnovit zahrady velkolepého sídla Highbury House, které
v roce 1907 navrhla proslulá Venetia
Smithová.
ISBN 978-80-267-2354-7

Kosek, Jan
Bez iluzí by to nešlo

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 416 s., brož.
Gymnaziální ředitel Martin Mikoda
si láme hlavu nad mimořádně nadaným, avšak problematickým studentem, když jej dostihne šokující
zpráva o smrti bývalého spolužáka
Tomáše.
ISBN 978-80-7422-791-2

Kultánová, Zuzana
Zpíváš, jako bys plakala

Praha: Garamond, 2022, 640 s., váz.
699 Kč
Nové vydání základního pramene
poznání světa starých Seveřanů –
knihy Staroislandské ságy – obsahuje
pět nejznámějších islandských rodových ság.
ISBN 978-80-7407-503-2

Praha: Paseka, 2022, 192 s., brož.
269 Kč
Kolik osob může člověk milovat, ptá
se hrdinka Andrea, která uvízla mezi
dvěma muži. Zuzana Kultánová,
autorka oceňovaného historického
románu Augustin Zimmermann,
napsala tentokrát příběh o současné
mladé ženě, která dospívala v 90.
letech.
ISBN 978-80-7637-333-4

Hunting, Helena
Polib mi dortík

Loren, Roni
Ten první

Heger, Ladislav
Staroislandské ságy

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2022,
1. vyd. , 336 s., váz. 350 Kč
Blaire Callowayová právě otevírá
nový obchod, cukrárnu, kde
bude prodávat dortíky a koktejly.
Všechno má připraveno a do
nejmenších detailů promyšleno.
Jednu věc ovšem v plánu rozhodně
neměla: Ronana Knighta a jeho
sportovní bar.
ISBN 978-80-7593-464-2

Hušková, Lucie
Símka

Praha: Listen, 2022, 224 s., váz.
299 Kč
Román o touze po lásce rodiče
a odhodlání jí dosáhnout, ať to stojí
cokoliv. Třiadvacetiletá Simona, které
všichni říkají Símka, žije s mámou
v domě po babičce.
ISBN 978-80-242-8353-1

Jakoubková, Alena
Co oči nevidí, to manžela nebolí

Brno: Moba, 2022, 288 s., váz.
Fotografka Melanie se v manželství
s Jardou nudí. Jardovi, odborníkovi
na vývoj nových farmaceutik,
nabídli prestižní práci hostujícího
profesora na univerzitě
v Bordeaux.
ISBN 978-80-279-0492-1

Keelandová, Vi
Rivalové

Překl. Křivánková, Alena, Praha: Ikar,
2022, 280 s., brož. 349 Kč
Hádky nebyly ještě nikdy tak sexy!
Weston Lockwood je zosobně-

Překl. Pechalová, Petra, Brno: Moba,
2022, 344 s., váz.
Před dvanácti lety zasáhla maturitní
ročník střední školy v Long Acre
tragédie. Tu osudnou noc přežila jen
hrstka studentů, kterou média nazvala Ti, kteří přežili.
ISBN 978-80-279-0489-1

Lukášková, Markéta
Panda v nesnázích

Praha: Motto, 2022, 344 s., váz.
399 Kč
Dvě mladé ženy, každá v jiných
nesnázích, v jiné době, a přesto mají
tolik společného.
ISBN 978-80-267-2311-0

Lundbergová, Sofia
Jiné životy

Překl. Kloučková, Karolína, Praha:
Ikar, 2022, 312 s., váz. 379 Kč
Po těžkém rozvodu jsou pro Esther
víkendy bez syna bolestně osamělé,
a tak si každou druhou sobotu krátí
chvíli na louce u starého dubu. Jednoho dne se tam potká s Ruth – starší
dámou s úžasnou schopností soustředit se na vše, co je v životě krásné.
ISBN 978-80-249-4871-3

Manenzhe, Rešoketšwe
Bez domova

Překl. Klásková, Věra, Praha: Odeon,
2022, 296 s., váz. 329 Kč
Na této cestě někteří zabloudí, někteří to vzdají a vrátí se zpátky, kdežto
jiní možná dojdou až na její konec.
A všichni vám budou vyprávět příběh
o tom, co se stalo.
ISBN 978-80-207-2117-4

Mátlová, Martina
Virtuální realita

Praha: Yoli, 2022, 368 s., brož.
359 Kč
Zachariáš skončil po těžkém úrazu
ochrnutý na vozíku a rezignoval na
všechny své plány a sny – už žádné
koncerty s kapelou, cestování, lezení
po skalách ani přihláška na vysokou.
ISBN 978-80-242-8263-3

Célian Laurent. Manhattanský princ.
Proslulý playboy. Dědic mediálního
impéria ... a můj nový šéf. Mohla
jsem na něj udělat dojem, nebýt těch
nezapomenutelných chvil, když jsme
se spolu minulý měsíc vyspali.
ISBN 978-80-269-1901-8

přes Tinder. Nejdřív si píšou, poznávají se, váhají. Šrámy z předchozích
partnerství se mísí s touhou konečně
objevit pravou lásku.
ISBN 978-80-242-8282-4

Sheridan, Mia
Ramsay

Překl. Štefko, Martin, Český Krumlov:
Martin Štefko, 2022, 1. vyd. , 124 s.,
brož. 179 Kč
Billy Silver je grázl a feťák, který
zrovna potřebuje prachy, aby si
koupil další dávku. Za zadkem je mu
i jeho přítelkyně – ta si potřebuje šlehnout ještě víc. Jenže dluhy
udělají svoje a všechno se sype na
hromadu.
ISBN 978-80-88067-60-3

Bičíková, Romana, Brno: Host, 2022,
1. vyd. , 359 s., váz. 429 Kč
S přáteli je život vždycky veselejší.
Jen se do něj nesmí vkrást pomsta.
Londýňanky Simi, Ronke a Boo jsou
kamarádky na život a na smrt.
ISBN 978-80-275-1128-0

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2022, 360 s., váz.
Pro Lydii De Havillandovou je návrat
Brogana Ramseyho šok. Před lety
mu ublížila a zradila ho. Brogan už
však není tím zakřiknutým, citlivým
chlapcem, kterého znávala. Dospěl
v nádherného, mocného muže a chce
se pomstít.
ISBN 978-80-269-1904-9

Nacukawa, Sósuke
Kocour, který zachránil knihy

Slezáček, Bořek
Kéž bys tu byla

Mayová, Nikki
Wahala

Překl. Jurkovič, Tomáš, Praha:
Prostor, 2022, 200 s., váz. 347 Kč
Japonský bestseller číslo 1 přináší
oslavu knih, koček a lidí, kteří je
milují. Středoškolák Rintaró Nacuki,
zanícený knihomol, se chystá zavřít
knihkupectví−antikvariát, které zdědil
po svém milovaném dědečkovi.
ISBN 978-80-7260-529-3

Pavel, Jan
Řezníci

Praha: Slovart, 2022, 232 s., váz.
349 Kč
Expresivní řeznická hantýrka a dialogy plné černého humoru staví hlavní
postavu po bok hrdinů Mechanického pomeranče a Trainspottingu
a stejně jako oni i Maggi se nakonec
ocitne ve vleku zla, které sám páchá.
ISBN 978-80-276-0409-8

Pourchet, Maria
Oheň

Překl. Pflimpflová, Alexandra, Praha:
Odeon, 2022, 248 s., váz. 359 Kč
Román Oheň představuje českému
čtenáři poprvé ve Francii už známou
autorku Mariu Pourchet, jejíž přímočarý, až brutální pohled na současnou civilizaci a originální literární styl
nezanechají nikoho chladným.
ISBN 978-80-207-2116-7

Quick, Amanda
Záblesk v zrcadle

Překl. Čermáková, Daniela, Praha:
Baronet, 2022, 312 s., váz.
Vyvrcholení mrazivé trilogie z městečka Fogg Lake. Experimentování
Olivie LeClairové s rychlým randěním
nevypadá příliš dobře. Nejprve zažila
pekelný střet s mužem, který se ji
pokusil zavraždit, a teď sedí u jejího
stolu záhadný Harlan Rancourt.
ISBN 978-80-269-1907-0

Selner, Martin
Uprostřed

Praha: Paseka, 2022, 108 s., brož.
249 Kč
Martin pracuje ve stacionáři pro lidi
s autismem. Když má volno, pije víno,
sarkasticky komentuje sebe i okolí
a sleduje svět skrz sociální sítě. Nic
ho zdánlivě nerozhází, dokud mu
v jeden moment do života nevstoupí
dva lidé: Veronika a Michal.
ISBN 978-80-7637-326-6

Shen, L.J.
Skandální titulky

Překl. Povolná, Darina, Praha:
Baronet, 2022, 368 s., váz.
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Volpe, Daniel J.
Billy Silver

Vondráčková, Hana
Puberťačka před důchodem

Brno: BizBooks, 2022, 264 s., brož.
399 Kč
Knižní prvotina známého herce,
muzikanta a scenáristy. Literární
svět Bořka Slezáčka je plný lidí, kteří
vedou na první pohled zcela všední
životy.
ISBN 978-80-265-1088-8

Praha: Ikar, 2022, 168 s., váz. 299 Kč
Hana Vondráčková pečuje o mámu
v pokročilém stádiu Alzheimerovy
choroby. Doma jí říkají Ali a je to
nejvěrnější přítel, kterého kdy babi
měla. Je paličatý i dobrosrdečný,
dokáže být zlý stejně jako dobrák,
bavič i prudič.
ISBN 978-80-249-4918-5

Soukupová, Petra
Klub divných dětí

Vydra, Petr
Moje koronakronika

Brno: Host, 2022, 216 s., brož.
Desetiletá Mila má ráda zvířata −
zvlášť hmyz a ze všeho nejvíc pavouky. Taky se umí ztratit ze světa. Když
se na něco soustředí, všechno ostatní
pro ni přestane existovat.
ISBN 978-80-275-1395-6

Sýkora, Michal
Případ pro exorcistu

Brno: Host, 2022, 309 s., váz.
Revidované vydání prvního případu
Marie Výrové.
ISBN 978-80-275-0817-4

Škorpilová, Nicole
Syndrom neklidných duší

Praha: Motto, 2022, 304 s., váz.
349 Kč
Vítejte v psychiatrické léčebně na
Tyrkysovém vrchu.
ISBN 978-80-267-2331-8

Thomasová, Angie
Růže v betonu

Překl. Bokůvka, Petr, Praha: Yoli,
2022, 272 s., brož. 329 Kč
Sedmnáctiletý Maverick Carter je
hlavou rodiny. Táta je ve vězení
a máma horko těžko stíhá svá dvě
zaměstnání. Maverickovi nezbývá než
se o všechny postarat. A to jediným
způsobem, jaký zná – začne dealovat
drogy pro místní gang King Lordy.
ISBN 978-80-242-8444-6

Toman, Marek
Panna

Praha: Akropolis, 2022, 308 s., brož.
Je možné být žena a chovat se úplně nezávisle? A lze mít partnerský
vztah plně pod kontrolou? Hlavní
hrdinka románu Panna Ema Dolejšová se o něco takového pokouší
desítky let.
ISBN 978-80-7470-430-7

Váňa, Jan
Křehkost

Praha: Kalibr, 2022, 296 s., váz.
359 Kč
Bára a Filip. Dva mladí lidé podobní
tolika ostatním. Dají se dohromady

Praha: Brána, 2022, 232 s., váz.
299 Kč
Držitel čestného uznání poroty Ceny
Miloslava Švandrlíka za knihu Hlas
a jiné povídky přichází s novinkou,
která velice volně navazuje na titul
Muž v karanténě.
ISBN 978-80-242-8350-0

Zhřívalová, Petra
Šťastní a veselé

Praha: XYZ, 2022, 328 s., váz.
369 Kč
Je pondělí dopoledne a Helenin život
se hroutí jako domeček z karet.
ISBN 978-80-7683-155-1

Živé světlo. Román o svaté
Hildegardě z Bingenu

Praha: Paulínky, 2022, 1. vyd. ,
327 s., brož. 399 Kč
Román slavného autora představuje bohatý život svaté Hildegardy
z Bingenu, která žila ve 12. století a byla abatyší benediktinského
kláštera v Porýní. Ve své době patřila
k nejznámějším osobnostem církve
v Evropě.
ISBN 978-80-7450-430-3

ROZH OVO RY
Merta, Vladimír
Písničkářství je stav duše

Praha: Galén, 2022, 718 s., váz.
690 Kč
Kniha rozhovorů Vladimíra Merty
z let 1970−2021 s názvem Písničkářství je stav duše vychází v rámci volné
řady jeho spisů jako svazek klíčový,
nikoli jen doplňující.
ISBN 978-80-7492-624-2

Měšťák, Jan; Zapletal, Miloš
Duel: Hovory nejen o medicíně
a showbyznysu

Praha: Esence, 2022, 200 s., váz.
329 Kč
Duel dvou velkých kamarádů Jana
Měšťáka a Miloše Zapletala je především zajímavým dialogem o nejrůznějších životních tématech.
ISBN 978-80-242-8292-3

bibliografie
Procházková, Andrea;
Pithart, Petr
Podnik s nejistým koncem

Praha: Academia, 2022, 560 s., váz.
650 Kč
Knižní rozhovor novinářky Andrey
Procházkové a bývalého politika
a univerzitního vyučujícího Petra
Pitharta (1941) o naší cestě ke svobodě a především o tom, co se v politice a ve společnosti událo od roku
1989 až po současnost.
ISBN 978-80-200-3355-0

SCI-FI, FANTASY
Asher, Neal
Loď

Překl. Hrnčíř, Marek, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2022, 352 s.,
brož. 419 Kč
V tomto druhém dílu Vzestupu Džainu nás Neal Asher bere na vzrušující
jízdu mezihvězdnou politikou v době
hrozící války.
ISBN 978-80-7332-499-5

Aveyardová, Victoria
Křišťálový meč

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
CooBoo, 2022, 416 s., váz. 449 Kč
Mare Barrowová, dívka s rudou krví
a nadpřirozenými schopnostmi, je
stále pronásledována pomstychtivým
králem Mavenem.
ISBN 978-80-7661-458-1

Blake, Olivie
Atlasova šestka

Překl. Janák, Jiří, Praha: Laser, 2022,
432 s., váz. 499 Kč
Alexandrijská společnost, sdružení
správců dávno ztraceného vědění
největších civilizací a přední tajný
spolek magických akademiků na
světě.
ISBN 978-80-242-8413-2

Cassová, Kiera
Selekce BOX 1−5

Praha: CooBoo, 2022, 1168 s., váz.
1490 Kč
35 dívek. 1 princ. Životní šance. Pět
dílů princeznovské série v jednom
boxu!
ISBN 978-80-7661-544-1

Gibson, William
Neuromancer

Překl. Rauvolf, Josef, Praha: Laser,
2022, 334 s., brož. 399 Kč
Case, jeden z nejlepších „kovbojů
kyberprostoru“, kteří se pohybují
ve virtuálním vesmíru, udělal
chybu, za kterou byl surově
potrestán.
ISBN 978-80-242-8352-4

Hartmanová, Zuzana
Bouřný úsvit. Krysy apokalypsy

Brno: Host, 2022, 1. vyd. , 400 s.,
brož. 399 Kč
Vyvrcholení postapokalyptické trilogie Krysy apokalypsy. Sled chybných
rozhodnutí — a jistá dávka šílenství —
zapříčinil pád samozvaného spasitele. Jeho moc visí na vlásku a možnosti
rychle docházejí.
ISBN 978-80-275-1370-3

Howe, John
Poutníkem po Středozemí

Překl. Březáková, Hana, Praha:
Slovart, 2022, 192 s., váz. 599 Kč
Tento ilustrovaný cestopis nás
provede po Tolkienově Středozemi.
John Howe, ilustrátor a výtvarník,

bere čtenáře na místa z Tolkienových
příběhů.
ISBN 978-80-276-0572-9

Maasová, Sarah J.
Skleněný trůn 1−7 − box

Praha: CooBoo, 2022, 3080 s., brož.
2490 Kč
V temných a špinavých solných
dolech Endovieru si doživotní trest
odpykává osmnáctiletá dívka.
ISBN 978-80-7661-546-5

Matysová, Veronika
Hodina psodava

Praha: Fortuna Libri, 2022, 400 s.,
váz.
Mladá Rynanka Runa je unesena do
znepřáteleného Arhenu. Netuší však,
že to není jen pomsta jejím rodičům−
povstalcům, ale zároveň součást velkého plánu, jehož cílem je zničit svět
v jeho současné podobě.
ISBN 978-80-7546-428-6

Schreiber, Joe
Star Wars − Mandalorian

Překl. Kadlec, Peter, Praha: Egmont,
2022, 192 s., brož. 299 Kč
Po pádu Impéria, ale ještě před
vznikem Prvního řádu, cestuje po
nejvzdálenějších koutech galaxie
osamělý nájemný lovec známý jako
Mandalorian.
ISBN 978-80-252-5379-3

Zahn, Timothy
Star Wars − Thrawn Ascendence: Menší zlo

Překl. Šebesta, Lubomír, Praha:
Egmont, 2022, 520 s., brož. 499 Kč
Ascendence je navzdory úsilí Expanzní obranné flotily stále blíže občanské
válce.
ISBN 978-80-252-5116-4

TH R I LLE RY
Börjlind, Cilla; Börjlind, Rolf
Třetí hlas

Překl. Zítko, Radovan, Praha: Kalibr,
2022, 464 s., váz. 459 Kč
Nový drsný severský thriller od autorů bestselleru Skočný příliv.
ISBN 978-80-242-8334-0

Coben, Harlan
Drž se blízko

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Kalibr, 2022, 344 s., váz. 399 Kč
Mistr thrillerů tentokrát napsal
příběh tří lidí, kteří žijí život ve lži.
Dokud se jejich osudy neprotnou...
Megan je na první pohled obyčejná
máma z předměstí. Má dvě děti,
laskavého manžela a taky minulost,
kterou úzkostlivě tají.
ISBN 978-80-242-8363-0

Danielsson, Kerstin Signe;
Voosen, Roman
Červený pokoj

Překl. Osinová, Eva, Brno: Moba,
2022, 360 s., váz.
Krátce po letním slunovratu se vrchní
komisařka Ingrid Nyströmová zabývá
podivným případem vraždy. Osaměle
žijícímu počítačovému odborníkovi
Adamu Arlemarkovi někdo vyjmul
z hrudníku srdce a místo něj mu do
těla vložil měsíční horninu.
ISBN 978-80-279-0463-1

Hausmannová, Romy
Myšlenky vraha

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Kalibr,
2022, 280 s., váz. 359 Kč

z n ov i n e k k 24. 10. 2022 36 6 t i t u l ů
Celých čtrnáct let jsou unášeny dívky
ve věku šesti až deseti let. K jejich
mrtvolám ukazují cestu červené stuhy
přivázané na stromech. Policie se pachateli dlouhou dobu nemůže dostat
na stopu.
ISBN 978-80-242-8254-1

Child, Lee
Jatka

Praha: BB art, 2022, váz.
U opuštěné křižovatky kdesi
v Georgii vystoupí jednoho rána z autobusu muž a vydá se v dešti čtrnáct
mil do vzorného městečka Margrave,
po stopách dávno zemřelého hudebníka.
ISBN 978-80-7595-589-0

McCulloch, Amy
Smrt v ledu

Překl. Pokorný, Pavel, Praha: Kalibr,
2022, 352 s., váz. 399 Kč
Thriller, ze kterého dostanete závrať!
Novinářka Cecily se vydává se skupinou odvážlivců do Himálaje, aby pokořila jednu z nejvyšších hor světa.
ISBN 978-80-242-8324-1

V ZPOM Í N K Y
Paměti prorektora

Hradec Králové: Gaudeamus, 2022,
1. vyd. , 120 s., brož.
Paměti prorektora, které se vztahují
k věřejným aktivitám prof. Bohumila
Vybírala, působícího na Univerzitě
Hradec Králové
ISBN 978-80-7435-858-6

Strusková, Olga;
Roháčková, Ivana
Dana Zátopková 100

Praha: Universum, 2022, 288 s., váz.
359 Kč
Vzpomínky přátel na pozoruhodný
život naší legendární atletky, která by
v září 2022 oslavila 100 let.
ISBN 978-80-242-8311-1

Tanzer, Eliska
Vyrostla jsem v ghettu

Překl. Hermanová, Eva, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 320 s., váz. 399 Kč
Inspirativní memoáry slovenské
Romky, která se rozhodla změnit svůj
osud. Narodila se třináctileté romské
prostitutce z východoslovenského
ghetta, její otec je německý neonacista vydělávající si na ilegálních
zápasech.
ISBN 978-80-7662-383-5

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Bergman, Richard
Kouzelný klíč – Konec duchů na
Hlodavčím zámku

Překl. Krejčová, Zdeňka, Praha:
Fragment, 2022, 80 s., váz. 249 Kč
Na podzimní prázdniny u strýčka na
Hlodavčím zámku se Lukáš s Adélkou
velmi těšili.
ISBN 978-80-253-5946-4

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Bezhlavý jezdec

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 120 s., váz. 199 Kč
V novém zábavním parku Hurikán
nastalo pozdvižení.
ISBN 978-80-253-5621-0

22

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Černí bojovníci

Troianowski, Johan
Růža. Podzimní patálie

Francová, Veronika
Nové příběhy se šťastným
koncem – Nalezená srnčata

LE PO R E L A

Praha: Fragment, 2022, 128 s., váz.
199 Kč
Noční útoky maskovaných černých
bojovníků šíří po městě strach
a paniku.
ISBN 978-80-253-5831-3

Praha: Fragment, 2022, 120 s., váz.
199 Kč
Markétka a její rodina mají návštěvu
z Německa.
ISBN 978-80-253-5934-1

Chapmanová, Linda
Osudoví kamarádi – Tajné
kouzlo

Překl. Tripesová, Šárka Dvořáková,
Praha: Mladá fronta, 2022, 184 s.,
váz. 299 Kč
V městečku opět řádí temné síly.
ISBN 978-80-204-6051-6

Jamesová, Anna
Stránky a spol. – Tily a knižní
tuláci

Překl. Kučerová, Anna, Praha: Fragment, 2022, 368 s., váz. 349 Kč
Úžasný příběh z kouzelného knihkupectví, který nadchne všechny
knihomoly. Od okamžiku, kdy její
maminka zmizela, žije jedenáctiletá
Tily Stránková se svými prarodiči
v bytečku nad rodinným knihkupectvím Stránky a spol.
ISBN 978-80-253-5985-3

Paolini, Christopher
Odkaz Dračích jezdců – Eragon,Eldest,Brisingr,Inherit.

Brno: Host, 2022, 64 s., váz.
Komiksová jízda s netradiční princeznou v hlavní roli pokračuje. Růža
a její noví kamarádi se už v zámeckých zahradách pomalu začínají nudit. Nikde žádná příšera, prostě jedna
velká otrava.
ISBN 978-80-275-1133-4

Petiška, Eduard
O jabloňce

Praha: Albatros, 2022, 14 s., 169 Kč
Známé leporelo s kratičkým příběhem o Martínkovi a jabloňce, o tom,
jak se v průběhu jednoho roku strom
mění a co všechno se s ním děje.
ISBN 978-80-00-06768-1

Zmatlíková, Helena
Naše zvířátka

Praha: Fragment, 2022, 16 s., lepor.,
129 Kč
Oblíbené rozkládací leporelo pro
nejmenší s obrázky známých zvířátek
od Heleny Zmatlíkové.
ISBN 978-80-253-5898-6

Zvířátka na statku

Praha: Fragment, 2022, 16 s., lepor.,
129 Kč
Rozkládací leporelo pro nejmenší
s veselými obrázky zvířátek, které žijí
na statku.
ISBN 978-80-253-5899-3

PO HÁD K Y
Burešová, Jana
Čertovské pohádky o bylinkách

KOM I K SY

Brno: CPress, 2022, 80 s., váz.
329 Kč
Patnáct čertovských pohádek ze
světa, kde se v příbězích neobjevují
pouze rozpustilí čerti, čertice a malí
čertíci, ale kde to opět voní bylinkami
a objevují se i mnohé další zajímavé
rostliny.
ISBN 978-80-264-4364-3

Ferri, Jean-Yves
Asterix (39.) − Asterix a gryf

Disney Pixar − 5minutové
pohádky

Překl. Zumrová, Olga; Machútová,
Olga, Praha: Fragment, 2022,
2480 s., brož. 1190 Kč
Jeden chlapec… jeden drak… svět
dobrodružství!
ISBN 978-80-253-5858-0

Překl. Lázňovský, Michal, Praha:
Egmont, 2022, 48 s., brož. 169 Kč
V doprovodu nejslavnějšího z druidů
se vydávají na dlouhou cestu na
východ na špatně zmapované území barbarů za podivným, děsivým
stvořením, napůl orlem, napůl lvem,
kterému lidé říkají gryf.
ISBN 978-80-252-5344-1

Maierová, Corinne
Einstein – Můj život v komiksu

Překl. Himmel, Petr, Praha: Garamond, 2022, 64 s., váz. 299 Kč
Unikátní vzdělávácí komiks. Komiks,
určený dětem a dospívající mládeži,
vypráví o životě a objevech Alberta
Einsteina a zároveň graficky znázorňuje jeho hlavní vědecké teorie na
poli fyziky, které radikálně změnily
naše životy.
ISBN 978-80-7407-508-7

Matocha, Vojtěch
Prašina: Křídový panáček #4

Praha: Paseka, 2022, 24 s., brož.
Vaškův strýc a Cihlářová pod tlakem
veřejnosti chystají léčku. Na Prašině
se schyluje k něčemu strašnému
a zdá se, že Vašek je tím jediným, kdo
tomu může zabránit.
ISBN 978-80-7637-264-1

Praha: Egmont, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Připravte se na výpravu pod moře,
vydejte se na závodní dráhu a na
výpravu pod stan!
ISBN 978-80-252-5156-0

Hoffmanová, Mary
Moje první kniha pohádek

Překl. Trnová, Zuzana, Praha: Pikola,
2022, 80 s., váz. 299 Kč
Vstupte do říše nezapomenutelných
klasických pohádek bratří Grimmů
či Hanse Christiana Andersena.
Půvabné převyprávění známých
příběhů od Mary Hoffmanové svým
jednoduchým jazykem jistě zaujme
všechny rodiče, kteří si se svými dětmi rádi čtou.
ISBN 978-80-242-8280-0

Krolupperová, Daniela
Vánoční pohádka

Praha: Mladá fronta, 2022, 64 s.,
váz. 299 Kč
Laskavý vánoční příběh na motivy
klasických českých pohádek.
ISBN 978-80-204-5980-0

Kubašta, Vojtěch
Šípková Růženka

Praha: Albatros, 2022, 12 s., 299 Kč

bibliografie
Před mnoha lety vládli v daleké zemi
král s královnou, kterým se narodilo
děvčátko.
ISBN 978-80-00-06709-4

Lebeda, Jan
S Medovníčkem do pohádky

Praha: Brána, 2022, 152 s., váz.
359 Kč
Další příběhy oblíbeného skřítka Medovníčka, který se nejen stará o včeličky, ale pomáhá i všem ostatním
zvířátkům a ptáčkům.
ISBN 978-80-242-8216-9

Medvídek Pú − 5minutové
pohádky

Praha: Egmont, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Oslavte s Púem a jeho kamarády
narozeniny, zahrajte si s Klokánkem,
rozveselte Králíčka, přestěhujte se
s Tygrem, přivítejte Zimu, kempujte s Prasátkem a mnoho, mnoho
dalšího.
ISBN 978-80-252-5153-9

Montgomeryová, Lucy Maud
Anna z Avonlea

Překl. Foitová, Sára, Praha: Albatros,
2022, 272 s., váz. 349 Kč
Ve druhé knize z řady o Anně naše
milá rusovláska přijme místo učitelky
v avonleaské škole.
ISBN 978-80-00-06725-4

Od pohádky k pohádce – Auta

Praha: Egmont, 2022, 64 s., váz.
199 Kč
Sviští za vámi Blesk McQueen a jeho
kamarádi z přátelského městečka
Kardanová Lhota!
ISBN 978-80-252-5323-6

Stančík, Petr
Pohádky pro zlobivé bagry

Praha: Pikola, 2022, 64 s., váz.
259 Kč
Pohádky pro děti.
ISBN 978-80-242-8287-9

Šiborová, Zdeňka
Včelka Meduška – Pohádky
z včelího úlu

Praha: Fragment, 2022, 88 s., váz.
299 Kč
Meduška je včelka průzkumnice. Od
jara do podzimu poletuje po rozkvetlé louce a hledá pro ostatní včely
květy s tím nejlepším pylem.
ISBN 978-80-253-5947-1

Šmoulové − 5minutové pohádky
Praha: Egmont, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Pojďte s námi na úžasný výlet do
světa Šmoulů!
ISBN 978-80-252-5218-5

Štěpánková, Nika
O modrém ptáčkovi

Praha: Fragment, 2022, 128 s., váz.
349 Kč
O ptačím království, které se rozprostírá kolem prastarého dubu, ví jen
lesníkův synek Jakoubek, zvonečková víla Cílinka a kouzelný ptáček
Zvoneček.
ISBN 978-80-253-5984-6

Viewegh, Michal
Krátké pohádky pro unavené
rodiče

Praha: Ikar, 2022, 112 s., váz. 359 Kč
První pohádková knížka pro děti
i rodiče od populárního českého spisovatele Michala Viewegha. Hlavními

z n ov i n e k k 24. 10. 2022 36 6 t i t u l ů
hrdiny jsou čtyřletá Sára, její dvouletá
sestřička Bára, ale také maminka
s tatínkem.
ISBN 978-80-249-4851-5

Nejnovějším přírůstkem v Záchranné
zoo strýčka Horáce je opuštěné hroší
mládě.
ISBN 978-80-253-5943-3

PRO DĚ TI

Cocomelon – Zpívej a hraj si!

Balharová, Kamila
Hravé počítání do 20 – prevence
dyskalkulie

Praha: Fragment, 2022, 48 s., brož.
199 Kč
Za problémy s počítáním často nestojí dyskalkulie, ale nedostatečné zvládnutí matematických dovedností.
ISBN 978-80-253-5945-7

Balharová, Kamila
Vyjmenovaná slova hrou –
Kvarteta

Praha: Fragment, 2022, 56 s., 269 Kč
Zvládnout vyjmenovaná slova nemusí být těžké.
ISBN 978-80-253-5949-5

Behling, Steve
Disney – Příhody kačera
Donalda

Překl. Vichrová, Petra, Praha:
Egmont, 2022, 88 s., váz. 299 Kč
Prožijte plno báječných dobrodružství s kačerem Donaldem a jeho
kamarády a nechte se vtáhnout do
nových příhod oblíbených animovaných hrdinů!
ISBN 978-80-252-5219-2

Bellová, Daisy
Vánoční překvapení

Překl. Švábová, Zuzana, Praha: Fragment, 2022, 256 s., váz. 299 Kč
Méďa je vzrušením bez sebe. Utekl
z domova a čeká ho dobrodružství!
ISBN 978-80-253-5883-2

Betts, J.S.
Příběhy z Vrbového hájku –
Sovička a jednorožec

Překl. Voborská, Kateřina, Praha:
Fragment, 2022, 104 s., váz. 199 Kč
Ve Vrbovém hájku jsou kouzla všude,
pokud ovšem víte, kde je hledat!
ISBN 978-80-253-5944-0

Bezděková, Julie
Na farmě

Praha: Edika, 2022, 10 s., 399 Kč
Kdopak to bučí? A kdo zase bečí? Na
farmě je rušno od rána do večera.
ISBN 978-80-266-1737-2

Březinová, Ivona
Danda má hlad

Praha: Mladá fronta, 2022, 80 s.,
váz. 299 Kč
Sedmiletý Otík by si moc přál nějakého domácího mazlíčka, ale rodiče
o tom nechtějí ani slyšet.
ISBN 978-80-204-6029-5

Carney, Jen
Říkají mi B.L.B.

Překl. Klabanová, Kateřina, Praha:
Pikola, 2022, 272 s., váz. 299 Kč
Seznam se s Belindou Low Brownovou a jejím speciálním deníkem.
Původně si v něm tedy měla cvičit
svoji děsivou gramatiku, ale ono se
to tak nějak… no prostě se to zvrhlo
jiným směrem.
ISBN 978-80-242-8297-8

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Šťastný
hrošík
Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 112 s., váz. 199 Kč

Praha: Egmont, 2022, 12 s., 349 Kč
Seznam se s JayJayem a jeho rodinou!
ISBN 978-80-252-5335-9

Daleyová, Melissa
Molly a kočičí kavárna

Překl. Valentová, Martina, Praha:
Fragment, 2022, 272 s., váz. 299 Kč
Když Mollyinu milovanou majitelku
odvezou do pečovatelského domu,
odmítne žít v novém domově se
smečkou zlých psů.
ISBN 978-80-253-5986-0

Dieckmenn, Sandra
Kouzelné pírko

Praha: Práh, 2022, 32 s., váz.
Magický příběh o hledání vlastní
jiskry. Miška má tajemství − v hloubi
duše si ani trochu nepřipadá jako
opravdový medvěd. Jednou v noci
k němu přiletí zázračný pták fénix,
který Miškovi do tlapky vloží kouzelné pírko.
ISBN 978-80-7252-951-3

Disney − Dobrodružství myšáka
Mickeyho
Praha: Egmont, 2022, 88 s., váz.
299 Kč
Myšák Mickey vyráží za novým parádním dobrodružstvím!
ISBN 978-80-252-5220-8

Fantová, Petra
Dětský ilustrovaný atlas – Česká
republika

Praha: Fragment, 2022, 64 s., váz.
299 Kč
Vydej se na poznávací cestu po České
republice s kocourkem Fragmentíkem!
ISBN 978-80-253-5938-9

Garguláková, Magda
Z čeho se co skládá

Praha: Albatros, 2022, 40 s., váz.
249 Kč
Možná bys byl překvapený, z kolika
jednotlivostí a dílků se skládá vše
kolem nás. Víš třeba, co všechno
najdeš v písmenkové polévce,
na pískovišti nebo v hodinovém
strojku?
ISBN 978-80-00-06736-0

Gaudin, Jean-Charles
Byl jednou jeden člověk − Úrodná údolí a Egypt

Překl. Vrana, Pavel, Praha: Fragment,
2022, 48 s., váz. 299 Kč
Vydejte se s dětmi na fascinující cestu
do historie lidstva!
ISBN 978-80-253-5928-0

Glize, Tereza
Putování Brambůrka a Javůrka
Překl. Laštuvková, Markéta, Praha:
Fragment, 2022, 96 s., váz. 299 Kč
Než pana Brambůrka vytáhly
z hlíny rozpustilé myšky, spokojeně si rostl v hlíně a bylo mu
tam dobře.
ISBN 978-80-253-5987-7

Hanáčková, Pavla; Haraštová,
Helena; Pokaleva, Elena a kol.
Svět báječných povolání – vyber
si to své
Praha: Albatros, 2022, 64 s., váz.
349 Kč
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Ať už se zajímáš o počítače, tanec,
hudbu, historii, matematiku, dopravu, vesmír nebo třeba o mořské
hlubiny, pro své zájmy a koníčky
můžeš najít uplatnění i v dospělosti a založit na nich své pracovní
úspěchy.
ISBN 978-80-00-06739-1

Herzogová, Anna
Maminka čeká miminko

Říčany: Junior, 2022, 40 s., váz.
Oskar a Mia budou mít zanedlouho
malého sourozence. Je toho hodně,
co je ohledně miminka zajímá. Jak se
například vůbec do mámina bříška
dostalo? Jak tam roste?
ISBN 978-80-7267-761-0

Chapmanová, Linda;
Chundelka hledá domov

Překl. Palowská, Květa, Praha: Pikola,
2022, 96 s., váz. 259 Kč
Devítiletá dvojčata Grace a Jack mají
ráda zvířata, a tak se rozhodla, že si
doma na zahradě založí útulek pro
zvířata v dočasné péči – Báječný
domov.
ISBN 978-80-242-8336-4

Kerekesová, Katarína;
Svobodová, Radka;
Rozenbergová, Vanda a kol.
Websterovi 3

Praha: Slovart, 2022, 152 s., váz.
349 Kč
V rohu výtahové strojovny bydlí
pavoučí rodinka Websterových
– školačka Lili, její starší brácha
Hugo, máma Alma, táta Walter,
babička Matilda a děda Rafael.
V šesti nových příbězích zažije
pavoučice Lili znovu mnoho
dobrodružství.
ISBN 978-80-276-0356-5

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka:
komiks 3

Překl. Herodek, Martin, Brno:
Computer Press, 2022, 48 s., brož.
199 Kč
Minus, Chropt a Marguerite hledají
portál vedoucí do říše Konce, kde se
mají konečně utkat s drakem.
ISBN 978-80-251-5070-2

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka:
komiks 5

Brno: Computer Press, 2022, 48 s.,
brož. 199 Kč
Zmizení Albérica naše hrdiny zasáhlo.
ISBN 978-80-251-5071-9

Kinney, Jeff
Deník malého poseroutky 14 −
Na spadnutí

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2022, 224 s., váz. 249 Kč
Nečekané dědictví umožní rodině
Grega Heffleyho důkladně přestavět
dům.
ISBN 978-80-7661-504-5

Kneblová, Hana
S češtinou za dobrodružstvím –
Začarovaná zoo

Praha: Fragment, 2022, 56 s., brož.
189 Kč
Zjistěte, kdo ukradl kouzelnou hůlku
a začaroval zvířata.
ISBN 978-80-253-5941-9

Lada, Josef
Malované písničky

Praha: Fragment, 2022, 16 s., lepor.,
129 Kč
Zazpívejte si společně s Vašimi dětmi
Pásla ovečky, Tluče bubeníček, Halí
belí, Když jsem husy pásala a Běží
liška k Táboru.
ISBN 978-80-253-5900-6

Mayer-Skumanzová, Lene
Velká dětská Bible

Překl. Špinková, Martina, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2022,
376 s., váz. 699 Kč
Velká dětská Bible je určena těm,
kteří odrostli jednoduchým biblickým převyprávěním, ale skutečná
Bible je pro ně zatím velkým soustem. Poutavé a jen málo upravené
příběhy mají stručné úvody, které
vysvětlují, jak se žilo v biblických
dobách.
ISBN 978-80-7566-362-7

Minecraft – Dárková kolekce

Praha: Egmont, 2022, 64 s., brož.
599 Kč
Uvnitř najdete inspirativní Kreativní
příručku, knihu s geniálními Stavebními chuťovkami pro všechny stavitele a přehlednou Blokopedii!
ISBN 978-80-252-5255-0

Nižnanská, Barbara
Doktor junior – Zdravověda do
kapsy
Praha: Fragment, 2022, 72 s., brož.
189 Kč
Stát se hrdinou můžeš tady a teď!
ISBN 978-80-253-5939-6

Ottomanská, Vladimíra
Svět objevů a vynálezů

Praha: Portál, 2022, 112 s., brož.
229 Kč
Vyprávění volně navazuje na celoroční putování Aničky a Honzíka z knihy
Rok stromů, kteří tráví víkendy na
chalupě u dědečka a babičky v severních Čechách.
ISBN 978-80-262-1963-7

Pembroke, Sophie
Hugo a Vánoce pod psa

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
Fragment, 2022, 272 s., váz. 329 Kč
Hugo je rozkošný, věčně hladový
francouzský buldoček, který miluje
svoji rodinu.
ISBN 978-80-253-5863-4

Pettman, Kevin
Roblox 100 % neoficiální –
Megahity

Překl. Mařík, Jakub, Praha: Egmont,
2022, 64 s., váz. 269 Kč
Nenechte si ujít to nejzajímavější ze
světa Robloxu!
ISBN 978-80-252-5383-0

Rabčanová, Elena
Mami, podívej, tady je zahrada

Praha: Fortuna Libri, 2022, 10 s.,
lepor., 299 Kč
Podpořte přirozenou vnímavost
a zvědavost dítěte! Knížka je vytvořena ve spolupráci s odbornicemi na
metodu Montessori tak, aby co nejvíc
podněcovala citlivost zraku a fantazii
miminka od nejútlejšího věku.
ISBN 978-80-7546-381-4

Rabčanová, Elena
Mami, podívej, tam je statek

Praha: Fortuna Libri, 2022, 10 s.,
lepor., 299 Kč
Podpořte přirozenou vnímavost
a zvědavost dítěte! Knížka je vytvo-

bibliografie
řená ve spolupráci s odbornicemi
na metodu Montessori tak, aby co
nejvíc podněcovala citlivost zraku
a fantazii miminka od nejútlejšího věku.
ISBN 978-80-7546-382-1

Rixová, Megan
Domov U Huňatých tlapek

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
Fragment, 2022, 184 s., váz. 269 Kč
Hamish v životě nepohladila ani psa
a teď má strávit léto u tety na statku
plném zvířat.
ISBN 978-80-253-5886-3

Swift, Bella
Mops kouzelnou vílou

Překl. Krejčová, Šárka, Brno: CPress,
2022, 152 s., váz. 249 Kč
Ale ne! Místní park, který nejen
Peggy s Chloe rády navštěvují, chce
radnice zavřít.
ISBN 978-80-264-4332-2

Syrovátka, Oldřich
Začínáme číst – Bajky

Praha: Fragment, 2022, 64 s., váz.
269 Kč
Učí se vaše dítě číst? Krátké bajky
o zvířátkách jsou to pravé pro začínající čtenáře.
ISBN 978-80-253-5936-5

Šabatková, Zuzana
Les pod lupou

Brno: CPress, 2022, 88 s., brož.
249 Kč
Určitě znáte velké obyvatele lesního království, jako je jelen, datel
nebo liška. Nezapomínejte však,
že v tom stejném prostředí existuje
i jiný neméně zajímavý, ale často
přehlížený svět malých živočichů
a rostlin.
ISBN 978-80-264-4366-7

Takáčová, Magdalena;
Bezděková, Lucie
V lese

Vichrová, Petra
Peppa Pig – Ve vesmíru

Praha: Egmont, 2022, 32 s., váz.
199 Kč
Ve školce se koná „Vesmírný den “
a děti s madam Gazelou jsou na cestě
do Vesmírného muzea.
ISBN 978-80-252-5340-3

Vordermanová, Carol
Programování pro děti

Praha: Slovart, 2022, 224 s., flexovazba, 499 Kč
Programování se stalo důležitou
dovedností 21. století. Počet profesí
vyžadujících znalost programování se
zřejmě ještě zvýší. Nauč se tedy programovat a digitální svět bude patřit
tobě! Pro děti 8−16let.
ISBN 978-80-276-0325-1

PRO DÍVK Y
Saniová, Jitka
Veronika a srdíčka pod lavicí

Brno: CPress, 2022, 192 s., váz.
249 Kč
Veronika miluje kočky, srdíčka, růžovou a nejšťastnější je, když je mezi
kamarádkami a když se na ni Marek
nenápadně usměje.
ISBN 978-80-264-4241-7

PRO M L ÁDE Ž
Rosípalová, Adéla
Zlomky nekonečna

Praha: Fragment, 2022, 336 s., brož.
369 Kč
Matt řeší podobné problémy jako
většina jeho vrstevníků.
ISBN 978-80-253-5983-9

SCI-FI, FANTASY
Colfer, Chris
Země příběhů − Srážka světů

Praha: Edika, 2022, 10 s., 399 Kč
Kdopak to houká v korunách stromů? A co se to ozývá z houští?
ISBN 978-80-266-1736-5

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Fragment, 2022, 280 s., váz. 369 Kč
Brána mezi světy je otevřena
a všechny postavy ze Země příběhů
– hrdinové i padouši – mohou volně
vstupovat do naší reality.
ISBN 978-80-253-5950-1

Tanská, Nataša
Puf a Muf – zítra jdeme do školy

Pohl, Milan
Star Wars − Vader

Praha: Artur, 2022, 90 s., váz. 229 Kč
Děti milují zvířátka. A až se seznámí
se dvěma koťátky, která se jmenují
Puf a Muf, budou tihle dva kocourci
patřit mezi kamarády nejmilejší.
Jak by ne, když malí čtenáři zažívají
podobná dobrodružství jako ti dva
nezbedové.
ISBN 978-80-7483-179-9

Těšíme se na Vánoce. 24 příběhů
a pohádek
Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 78 s.
24 příběhů a pohádek s krásnými obrázky inspirovaných vánočním evangeliem a různými tradicemi. Biblické
o Ježíškovi, Marii a Alžbětě, o třech
králích, překvapených pastýřích i závistivém Herodovi.
ISBN 978-80-7566-241-5

Vichrová, Petra
Peppa Pig – Dobrou noc, Peppo!
Praha: Egmont, 2022, 32 s., váz.
199 Kč
Je čas jít do postýlek, jenže Peppa ani
Tom nejsou ani trochu, ale opravdu
ani trochu unavení.
ISBN 978-80-252-5339-7

Praha: Egmont, 2022, 260 s., váz.
599 Kč
Darth Vader, vykonavatel císařovy
vůle, věrně slouží svému pánu.
ISBN 978-80-252-5325-0

z n ov i n e k k 24. 10. 2022 36 6 t i t u l ů
Star Wars – Vyvolený – Světlo
pohasíná

Praha: Egmont, 2022, 256 s., váz.
599 Kč
Klonové války skončily. Anakin
zradil řád Jedi a po souboji
s bývalým mistrem Obi-Wanem je
na Mustafaru ponechán napospas
smrti.
ISBN 978-80-252-5326-7

Šebesta, Lubomír
Star Wars – Ahsoka

Praha: Egmont, 2022, 224 s., brož.
329 Kč
Ahsoka Tano, kdysi loajální Jedi
a učednice Anakina Skywalkera,
chtěla původně strávit zbytek života
službou v řádu Jedi.
ISBN 978-80-252-5312-0

Zahn, Timothy
Star Wars − Thrawn

Překl. Šebesta, Lubomír, Praha:
Egmont, 2022, 384 s., brož. 399 Kč
Thrawn je zachráněn imperiálními vojáky ze svého vyhnanství
a jeho vynalézavost a schopnosti
rychle zaujmou pozornost císaře
Palpatina.
ISBN 978-80-252-5316-8

ZPĚ VN Í K Y

Jurkovič, Pavel
Lidové písně mého srdce

Překl. Bláhovcová, Štěpánka, Praha:
Universum, 2022, 144 s., brož.
279 Kč
Lidová píseň v nejrůznějších podobách provázela skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče po celý život.
Zpěvník Lidové písně mého srdce
přináší přes osm desítek českých,
moravských, slezských a slovenských
lidových písní.
ISBN 978-80-242-7815-5

Svěrák, Jan; Klus, Tomáš
Branický zázrak

Praha: Universum, 2022, 88 s., brož.
259 Kč
Kniha obsahuje 17 písní s notovými
zápisy a fotografie z muzikálu Jana
Svěráka a Tomáše Kluse Branický
zázrak.
ISBN 978-80-242-8291-6

vysokoškolská
skripta; učebnice
E KO N OM I E
Soukup, Jindřich; Pošta, Vít;
Neset, Pavel a kol.
Makroekonomie

Vondráčková, Ladislava;
Dvořák, Vladimír
Vánoční koledy

hudebniny

Praha: Management Press, 2022,
552 s., váz. 1190 Kč
Učebnice pro vysoké školy. Učebnice
makroekonomie předních českých
pedagogů Vysoké školy ekonomické
v Praze přináší systematický výklad
teorií, které vysvětlují příčiny i důsledky makroekonomických procesů.
ISBN 978-80-7261-596-4

HUD E BN I NY

PO LITI K A

Hrátky s rytmem. 10 skladeb
pro kytaru

Strejček, Petr; Broul, David;
Janega, Jakub
Evropa spolu: průvodce po historii i současnosti Evropské unie

Praha: Edika, 2022, 10 s., 399 Kč
Zažijte s dětmi krásnou sváteční
atmosféru za zvuku vánočních
koled.
ISBN 978-80-266-1735-8

Praha: Bärenreiter Praha, 2022,
1. vyd. , 24 s., 179 Kč
Rytmus je pro mnohé mladé
hráče na klasickou kytaru
výzvou. Běžné kytarové publikace ho totiž většinou reflektují
pouze okrajově. Album Hrátky
s rytmem se zaměřuje právě na
toto téma.
ISBN 979-0-2601-0956-8

Rowlingová, Joanne K.
Famfrpál v průběhu věků

Překl. Medek, Pavel, Praha: Albatros,
2022, 144 s., váz. 299 Kč
Pro všechny, kdo mají rádi Harryho
a fandí mu v jeho famfrpálových kláních za Nebelvír!
ISBN 978-80-00-06766-7

ZPĚ VN Í K Y

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 316 s., brož. 449 Kč
Publikace svým obsahem cílí především na studenty závěrečných
ročníků středních škol a prvního
ročníku bakalářského studia. Svou
podobou je nicméně přínosná rovněž
pro středoškolské učitele společens-

kovědních předmětů. Kniha mapuje
Evropskou unii ze všech perspektiv.
ISBN 978-80-244-6185-4

SPO R T
Taormina, Sheila
Kraul

Překl. Balek, Jan, Praha: Mladá
fronta, 2022, 200 s., váz. 399 Kč
Chcete se kraul opravdu naučit
a necítit se trapně pokaždé, když
skočíte do bazénu nebo do rybníka?
Každý může plavat kraulem jako
mistr světa!
ISBN 978-80-204-6021-9

Ziak, Jerry; Napier, Chris
Běh z pohledu anatomie

Překl. Schubertová, Markéta, Praha:
Esence, 2022, 224 s., váz. 499 Kč
Objevte vědecké poznatky, které
vám pomohou rychleji běhat,
déle vydržet a vyhnout se zranění.
Analyzujte svůj běžecký styl a naučte se, jak zlepšit svou chůzi pro
optimální efektivitu a bezpečnost
při běhu.
ISBN 978-80-242-8402-6

ÚČE TN IC T VÍ
Müllerová, Libuše;
Šindelář, Michal
Účetnictví osobních a kapitálových obchodních společností

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022, 1. vyd. , 136 s., brož.
224 Kč
Předkládaná sbírka textů, příkladů
a úloh je základní učební pomůckou ke kursu 1FU306 − Účetnictví v různých právních formách
podnikání.
ISBN 978-80-245-2461-0

Zárybnická Žárová, Marcela
Essentials of Financial Accounting for Non−Specialists

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2022, 2. přeprac. vyd., 98 s., brož.
200 Kč
Účetnictví je klíčovým aspektem
podnikání, a proto všichni, kdo
pro podniky pracují nebo se
jimi zabývají, musí účetnictví
rozumět.
ISBN 978-80-245-2462-7

Informace z redakce
Záznam o vydané knize uveřejněný v bibliografii Knižních novinek,
která slouží nejen nakladatelům a knihovnám, ale i knihkupcům a čtenářům, můžete doplnit barevnou reprodukcí obálky za zvýhodněnou
cenu 500 Kč. (K uvedené ceně se účtuje 21 % DPH)

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a Fénixův řád

Překl. Medek, Pavel, Praha: Albatros,
2022, 800 s., váz. 599 Kč
Do Bradavic přišly temné časy.
ISBN 978-80-00-06760-5

Star Wars – Legends – The Old
Republic – Revan
Praha: Egmont, 2022, 328 s., brož.
329 Kč
Hrdina, zrádce, dobyvatel, zlosyn,
spasitel – tím vším byl muž jménem
Revan.
ISBN 978-80-252-5313-7

Informace z redakce
Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete
v elektronické verzi také na webových stránkách:
www.sckn.cz/knizni-novinky
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis
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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.

Honz a Vo jtko

v yc
25 hází
. ří
jna

Vztahy a pasti
Kde ve vztazích číhá past? Kolik vztahových
pastí si vlastně nastražíme sami? A jak
vypadají? To ukazuje nová kniha Honzy Vojtka,
autora bestselleru Vztahy a mýty. Odborně, ale
s humorem sobě vlastním kombinuje lidský přístup
a zkušenosti dlouholetého párového terapeuta.

A nn A C im A

Vzpomínky na úhoře
Sára se zabývá výzkumem vymírajícího úhoře
japonského, Miju tráví čas rozmluvami s úhořem
Unagim a Juky pátrá po zmizelém kolegovi
z redakce novin. Sedmisetstránkový román
zasazený do japonského prostředí kombinuje
fantaskní prvky s motivem pátrání a přináší
příběh o přátelství, odvaze a síle vzpomínek.

Vo j těcH M atocHa
karel osoHa

Prašina:
Křídový panáček 5
Na Prašině začne řádit tajemný žhář a na
ohořelých stěnách se objeví podivný symbol...
Svět knižního fenoménu se rozrůstá v komiksové
sérii s novými příběhy, novými hrdiny a novými
záhadami. Toto jsou kroniky Prašiny.

v yc
27 hází
. ří
jna

rozhovor

s Evou Langšádlovou

OD CLIFTONEK PO SOUČASNOST
Inspektor Klubíčko, kapitán Exner, rada Vacátko a další slavné postavy „detektivkového světa“ i jejich autoři dostávají prostor v televizním cyklu Česká detektivka. Pod námětem a dramaturgií je podepsána Eva Langšádlová.
Koho a proč napadlo vytvořit cyklus
věnovaný české detektivce?
Zhruba před třemi lety jsem hledala
téma, které by mělo smysl zpracovat
jako dokumentární cyklus pro program ČT art. A stejně jako do jisté míry
podobný cyklus Písně českých básníků, který se věnoval českým básníkům,
jejichž verše byly zhudebněny a interpretovány muzikanty všech možných
žánrů, jsem chtěla, aby to téma opět
souviselo s českou literaturou. Detektivka jako nejčtenější žánr se mi pro tento záměr zdála
vhodná. Do značné míry i proto, že u nás se detektivnímu
žánru často věnovali nebo jej využívali i významní spisovatelé. Všichni víme, že to byli například Karel Čapek či
Josef Škvorecký, ale taky třeba Edvard Valenta. A je tomu
tak i v současnosti. Při rešeršování materiálu jsem pak
natrefila na citát Josefa Škvoreckého, který zhruba říká,
že dobře napsaná detektivka může o době a společnosti mnohdy vypovědět víc než „vážně míněný“ román.
A tenhle postřeh, se kterým souhlasím, se pak stal jakýmsi „třetím patrem“ cyklu Česká detektivka.

rozhovor

Co bylo na realizaci nejtěžší?
Pro mě jako dramaturga je vždycky
nejtěžší najít dobré autory scénáře.
Ale tentokrát jsme měla štěstí, protože v době, kdy jsem měla cyklus
obsahově rozvržený do dílů a chtělo
to tedy už začít psát scénáře, vyšla
kniha Pavla Mandyse a Michala Jareše Dějiny české detektivky. Hlavní
dva autoři se mi tou knihou „přihlásili“ sami. Jisté úskalí představovalo
vyhledání ukázek z televizních a filmových zpracování detektivek, protože scenáristé
a režiséři se ne vždy drží originálu. Takže nezbývalo,
než přečíst tu kterou detektivku a potom hledat ukázku, která knižní verzi odpovídá.
Našli jste nějaké pozapomenuté autory či hrdiny?
Opravdu zapomenuté autory a jejich hrdiny najdete spíš
v Mandysově a Jarešově knize. V televizním cyklu je takovým pozapomenutým autorem Alois Bohumil Šťastný, jeden z nejplodnějších autorů cliftonek, jehož jméno
ale už delší dobu odborníci na českou detektivku znají.

Který z autorů, o nichž cyklus mluví, vás překvapil,
zaujal?
Nikdy jsem nečetla nic od Eduarda Fikera, takže to byl
můj soukromý objev. Velmi pozitivní v případě detektivky Nikdo není vinen, zábavný v případě Ochránce
nebohých a svým způsobem vlastně taky zábavný
v případě špionážního románu Zlatá čtyřka s neohroženým kontrarozvědčíkem Kalašem. To je tak neskutečná ptákovina, že jsem si říkala, že to snad autor
a jeho čtenáři nemohli ani v roce 1955 myslet a brát
vážně.
Průvodcem cyklu je Ondřej Vetchý. Proč padla volba
právě na něj?
Ondřej Vetchý byla volba režisérky Adély Sirotkové
a myslím, že se nabízela i díky tomu, že pan Vetchý má
svém kontě řadu rolí detektivů, včetně doktora Pivoňky z pera Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany.
Jakého autora máte nejraději vy sama?
Pokud nevadí, že to není detektivkář, tak Michaila Bulgakova.
JANA MARXTOVÁ

s O n dř eje m Fafejto u

PŘEKLADATEL JE STAVITELEM MOSTŮ
Překlad knihy je most mezi autorem a čtenářem z jiné země. A protože každé slovo nese jedinečnou emoci, je výběr překladatele velmi důležitý. Své o tom ví Ondřej Fafejta, překladatel a redaktor nakladatelství Portál.

Foto: Michal Hančovský

Jak jste se dostal k práci překladatele?
Překládání bylo zpočátku způsobem obživy. Vystudoval jsem angličtinu a bavila mě práce s jazykem. Pak
jsem měl pauzu a zase jsem začal, když jsem nemohl
najít překladatele na text, na němž mi záleželo. A od té
doby jsem překládal knihy, které mi byly natolik blízké,
že jsem je chtěl opravdu prožít.
V poslední době jste přeložil například knihu Teorie
terapie a osobnosti Carla Rogerse. V téhle knize jste
si jistě musel dávat pozor na každé slovo a přesnost
vět. Jak dlouho trvá překlad takového typu knihy?
Mám osobní laťku alespoň osm normostran za den.
U překladu odborné knihy, kam zmiňovaný Rogers
patří, je podle mě zásadní překládat v celé knize stejným způsobem určité termíny. Takže při závěrečném
čtení je třeba opravdu bedlivě sledovat, jestli se daný
terminologický výraz neopakuje a zda je všude stejně
přeložen. Setkal jsem se kdysi s odborným textem,
který překladatelka překládala takřka jako beletrii s cílem využít co nejvíc synonym. Takže například v jed-

nom odstavci se hovořilo o „nervovém spoji“ a v dalším o „zápoji“,
jenže já si jako čtenář nebyl jist, jestli
to má být totéž, nebo nemá.
Mám pocit, že překladatel není jen
znalec jazyka, ale taky spisovatel. Co
je na překládání nejtěžší?
Asi odpoutat se od znění originálu,
ale zároveň pořád ještě ctít jeho smysl. Cílem je, aby vznikl ne překlad z cizího jazyka, ale český text. Proto text nejprve přeložím,
pak ho ještě celý pročtu a nakonec ho dám zredigovat
člověku, který se na něj dovede podívat ještě nezávisleji. A je dobré, když překladatel překládanému textu
opravdu rozumí – proto překládám takřka výhradně
z psychologie. Na vysvětlenou dodávám, že po angličtině jsem vystudoval i psychologii.
Nakladatelství Portál se výrazně zaobírá literaturou
osobnostního rozvoje. Jaký je dnes trend v této oblasti,
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co lidi nejvíc zajímá?
Řekl bych, že někdy po revoluci byla
hodně v kurzu asertivita a efektivita
práce. O čtvrtstoletí později je více
v popředí například životní pohoda
a taky odvaha projevit vlastní pocity.
Hodně u nás rezonovaly třeba knihy
Uvolněné rodičovství, Umění být nešťastný nebo Vysoce citliví lidé mezi
námi.
Co nyní čtete pro radost a odpočinek?
Přiznám se, že knihy ve volném čase většinou nečtu,
protože toho mám dost v práci. Ale protože taky píšu
články a pořádám semináře na psychologická témata,
většinou si k tomu sbírám informace. Nyní tedy budu
číst něco o mindfulness a o budování komunit podle
Scotta Pecka. Mimochodem knihy na zmíněná témata
jsem v minulosti překládal nebo redigoval, takže si jen
často opráším to, jsem četl už dříve.
JARMILA SKOPALOVÁ

Pestré literární
zážitky
Barbora Hrínová
Jednorožci

Sbírka niterných povídek ověnčená
prestižním oceněním Anasoft litera
2021. Jednorožci aneb věční hledači
jsou lidé, kteří se nějakým způsobem
odlišují, ale usilují o totéž jako
všichni ostatní – o lásku, vztah,
porozumění a přijetí.

hostbrno.cz

369 Kč Překladová beletrie

Faridah Àbíké-Íyímídé
Pikové eso

A. M. Ollikainen
Dobrodinci

První díl strhující finské bestsellerové krimi série. Před branami
vily neziskové nadace se objeví
lodní kontejner a nikdo neví, kdo
ho tam nechal dovézt. Kontejner
je plný vody a v ní se vznáší
utopená žena tmavé pleti.

Na prestižní akademii se na
začátku školního roku objeví
anonymní vyděrač. Říká si Eso
a rád vynáší na světlo temná
tajemství zdejších studentů.
Jeho terčem se stanou dva na
první pohled úplně rozdílní
žáci. Někdo si je vybral, aby
je veřejně zničil…

399 Kč Young adult

399 Kč Krimi

Dana Beranová
Zpěv straky

Když se šílený a mocichtivý vladař
rozhodl vyvraždit každého, koho
nemůže přeměnit na vojáka, stalo
se ze světa místo bez naděje, kde
není snadné nabízet útěchu. Pro
mladou čarodějku Heniku se však
právě to stalo smyslem života.
Pomáhá všude tam, kde je jejích
léčitelských dovedností potřeba.

369 Kč Fantasy

Marcela Müllerová
Ve stínu duhy

Autorka ve svých vzpomínkách
zachycuje vlastní zážitky
z Pákistánu na pozadí toho,
co se zde v letech 2007 a 2008
skutečně událo. Jak čerstvá
matka reaguje na nové prostředí
a nezvyklou kulturu? Co pro ni
znamená ztráta svobody a pocitu
bezpečí v neznámém světě?

399 Kč Non-fiction

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 3. 10. 2022 až 9. 10. 2022

beletrie
1. Augustina Bazterrica Znamenitá mrtvola Fobos
2. Dave Grohl Vypravěč Pangea
3. Jo Nesbø Krysí ostrov a jiné povídky Kniha Zlín
4. Vlastimil Vondruška Anděl smrti Moba
5. Kateřina Tučková Bílá Voda Host
6. Michal Bystrov Waldemar Matuška: Snům ostruhy dát Pangea
7. Lisa Reganová Pohřbené kosti Cosmopolis
8. Stefan Ahnhem Poslední hřebík Kalibr
9. Štěpán Javůrek Sudetský dům Moba
10. Laura Dave Jeho poslední slova Ikar

populárně-naučná
1. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2023 Krásná paní
2. Lucie Bechynková Opravdové zločiny 2 CPress
3. kolektiv ÚZ 1434 – Občanský zákoník Sagit
4. kolektiv ÚZ 1491 – Trestní předpisy Sagit
5. James Clear Atomové návyky Jan Melvil Publishing
6. Markéta Lukášková Co nás v dějáku nenaučili Motto
7. Lucie Bechynková Opravdové zločiny CPress
8. Karolína Fourová Jediná kniha o jídle, kterou potřebujete Esence
9. Hana Marková Daňové zákony 2022 – Úplná znění platná k 1. 1. 2022 Grada
10. Karin Lednická Životice – Obraz (po)zapomenuté tragédie Bílá vrána

pro děti a mládež
1. Masaši Kišimoto Naruto 1 – Naruto Uzumaki Crew
2. kolektiv Kouzelné čtení – Krtkovy příběhy Albi
3. kolektiv Kouzelné čtení – Pohádky na dobrou noc Albi
4. James Norbury Panda a dráček Pragma
5. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 4 Crew
6. Vojtěch Matocha Prašina – Křídový panáček 4 Paseka
7. Tacuja Endó Spy x Family 5 Crew
8. Jaroslav Němeček Čtyřlístek pro předškoláky Čtyřlístek
9. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 1 Albi
10. Gage Christos, Donald Mustard Fortnite X Marvel – Nulová válka 3 Crew
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Září 2022 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Vlastimil Vondruška Anděl smrti Moba
2. Miroslav Žamboch Samarkand Triton
3. Jo Nesbø Krysí ostrov a jiné povídky Kniha Zlín
4. Penelope Ward, Vi Keeland Dokonalá hra Baronet
5. Whitney G. Dej šanci mně Baronet
6. L. J. Shen Skandální titulky Baronet
7. Robert Galbraith Neklidná krev Kniha Zlín
8. Samuel Bjork Vlk Kniha Zlín
9. Stella Tack Polib mě Red
10. Alice Horáčková Rozpůlený dům Argo
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NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

399 Kč

brožovaná
480 stran

398 Kč

vázaná
232 stran

249 Kč

vázaná
256 stran

380 Kč

vázaná
224 stran

249 Kč

vázaná
224 stran

239 Kč

399 Kč

vázaná
208 stran

vázaná
48 stran

239 Kč
vázaná
48 stran

149 Kč
vázaná
64 stran

299 Kč

rozkládací
22 stran

299 Kč

rozkládací
22 stran

299 Kč

rozkládací
22 stran

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

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

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

599 Kč

vázaná
394 stran

399 Kč

vázaná
237 stran

399 Kč

448 Kč

brožovaná
440 stran

vázaná
344 stran

195 Kč

brožovaná
168 stran

199 Kč

99 Kč

brožovaná
60 stran

vázaná
120 stran

99 Kč

brožovaná
60 stran

249 Kč

vázaná
160 stran

99 Kč

vázaná
64 stran

99 Kč

vázaná
64 stran

199 Kč
vázaná
72 stran

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

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

