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MOBA

Vlastimil Vondruška

František Niedl

Morový testament

Světla
na pobřeží

Vražda italského studenta
z rétorické školy Jindřicha z Isernie
je nepochopitelná. Neměl peníze
ani nepřátele a v Praze byl teprve
tři týdny. V téže době požádá
urburéř Mikeš z Dobronína
Oldřicha z Chlumu, aby se pokusil
zjistit, proč bylo nevěstě jeho
bratrance upřeno dědictví po otci.
Svědků je málo a všichni zemřou
násilnou smrtí dřív, než stihnou
říct pravdu. Nitky zločinu vedou
do italské Mantovy…

Jan Bauer

Naďa Horáková

Podivná úmrtí
panovníků
a panovnic

Čas primadon

Zdaleka ne všem českým
panovníkům bylo dáno
zemřít ve vlastní posteli
v přítomnosti svých nejbližších. Sedět na panovnickém
trůnu českého království
s sebou totiž leckdy
přinášelo nemalá rizika…

Richard Dostál

Žižka
Grunwald 1410
V raných letech 15. století,
než se stal slavným vojevůdcem, působí Jan Žižka
jako dveřník Václava IV.
Na králův příkaz odjíždí do
Polského království, kde
se v sílícím napětí mezi
Polskem a řádem německých rytířů Žižka ukazuje
jako schopný bojovník
i stratég.

www.mobaknihy.cz

Michal Dabert, bývalý
člen francouzské Cizinecké legie, nájemný žoldák
a bezpečnostní expert,
se pokouší odstřihnout
od minulého života.
Tentokrát odchází do
Kalifornie, ale ani tam
minulosti neuteče…

Jednoho letního rána je
v Brně nalezena mrtvá
dívka, kamarádka mladé
učitelky Emy Šubrtové. Dle
policie jde o vraždu a Ema
se i přes zákaz svého bratra,
který jako detektiv případ
vyšetřuje, rozhodne sama
pátrat po vrahovi.

Mick Finlay

Vražedná jáma
Soukromý detektiv William
Arrowood, pravý opak Sherlocka
Holmese, je zpět. Místo pozlátka
vysoké společnosti se stále
zabývá mnohem drsnějšími
a násilnějšími případy chudých
a bezmocných. Když jej manželé
Barclayovi požádají, aby nalezl
jejich dceru Birdie, je přesvědčený,
že jim ji brzy přivede. Jenže pak
se zdánlivě snadný případ změní
ve vyšetřování vraždy, které navíc
sabotuje policie i soud.

Prašina žije…
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… odteď i jako komiksová série

editorial

tip redakce

BOŽSKÁ ROVNICE

Vážení a milí čtenáři,
žijeme v turbulentní době. Ve chvíli, kdy jsem psala úvodní slova k minulému číslu, doufala jsem, že
pandemie pomalu balí kufry, my si konečně vydechneme a zamíříme k normálnímu životu, jaký jsme
znali. Psala jsem o ptácích, o jaru, o naději. Stačilo
pár dnů a všechno bylo jinak. Strach z pandemie
vystřídal strach z války. Trochu se bojím odhadovat,
co se stane v následujících dnech a nakolik budou
moje slova aktuální ve chvíli, kdy je budete číst. Svět se mění příliš rychle. V této
souvislosti se mi vybavil název mé oblíbené knihy od Jaroslava Žáka Svět se mění
nenápadně, který v této době vůbec neplatí. Jako další mi přišel na mysl hojně
citovaný výrok „Válka je vůl“. Nic není jasnějšího a výstižnějšího. Umělci a spisovatelé z celého světa se k situaci na Ukrajině hojně vyjadřují, a to i ti, jejichž domov je
nebo byl na té agresivní straně barikády. I tam jsou samozřejmě ti, pro něž je válka
vůl, nepochopitelná, zdrcující. A nebojí se to říct, což chce vzhledem k okolnostem
značnou dávku odvahy. Jednou z nich je spisovatelka Guzel Jachnina, která se ve
svých románech ohlíží do ruských dějin a rozhodně si nebere servítky. Její kniha
Děti Volhy byla velkou světovou literární senzací. U nás její dílo vydává nakladatelství Prostor, které přineslo autorčino vyjádření, z něhož část s dovolením cituji.
„Nastal čas, kdy je třeba donekonečna opakovat jednoduché pravdy. „Ne válce.“
„Světu mír.“ „Lidský život je nejvyšší hodnota.“ Opakujme to tak dlouho, dokud
se tahle temnota nerozptýlí. Potvrzujme banalitu dobra, abychom později nebyli
konfrontováni s banalitou zla. Tohle není moje válka. Odmítám ji považovat za
svou.“
Literatura má velkou moc, dokáže spojovat lidi, přinášet svědectví i uklidňovat. A tohle všechno potřebujeme. Sáhněte proto i v této době po knize a nezáleží
na tom, jaké národnosti autor je, důležitý je obsah. Ten, který bude promlouvat
právě k vám, poznáte sami.
S přáním co nejklidnějších dní
JANA MARXTOVÁ

Přiznávám, že jsem humanitně zaměřená a fyzika mě ve školních dobách upřímně
děsila. Na druhou stranu mě ale tenhle svět vzorců a přírodních zákonů fascinoval
a nepokrytě závidím každému, komu bylo dáno ho pochopit. Já se do něj snažím alespoň nesměle nahlédnout díky knihám, které složité jevy líčí pro laiky pochopitelnou
formou. Líbil se mi například Jirkův tajný klíč k vesmíru
od Stephena Hawkinga, který je sice primárně určen
dětem, ale vím, že nejsem sama, kdo na stránkách této
knihy hledal odpovědi. Stejně nadšeně jsem tedy uvítala novinku Božská rovnice (vydává Prostor, překlad
Jan Petříček). Jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti, profesor teoretické fyziky a popularizátor vědy
Michio Kaku, se v ní jako už v několika svých předchozích dílech (Einsteinův vesmír, Dále než Einstein nebo
Fyzika budoucnosti) vyznal ke svému obdivu k Albertu
Einsteinovi a fyzice jako takové. A opět to udělal čtivou
formou vhodnou pro každého čtenáře, i pro toho, který je jako já fyzikou spíš okouzlen, než by jí rozuměl. Zvolil srozumitelný jazyk, za
což samozřejmě vděčíme také překladateli Janu Petříčkovi, a odborné části naředil
humorem. Samozřejmě, že se u vysvětlování některých jevů neobešel bez vzorců a výpočtů, ale v takové chvíli nechybí obsáhlé vysvětlivky pod čarou. Stačila mi pak jen
tužka, papír a snadno jsem si některé i složité operace načrtla, pochopila. „Pro fyzika
je krása symetrie. Rovnice jsou krásné, protože vykazují symetrii. To znamená, že když
přeskládáte nebo promícháte její složky, zůstane rovnice stejná. Je vzhledem k této
transformaci invariantní. Představte si kaleidoskop. Ten pomocí zrcadel vytváří mnoho kopií náhodné změti barevných tvarů a potom tyto obrázky symetricky uspořádává do kruhu. Něco chaotického se tedy díky symetrii najednou stává uspořádaným
a krásným,“ píše Michio Kaku v knize a mně to připadá skoro až poetické. Pobavily
mě také vsuvky z Einsteinova života. Nevěděla jsem, že se z něj málem stal pojišťovák,
nebo to, že zásadní myšlenka v jeho bádání ho napadla, když spadl ze židle.
Božská rovnice otevírá oči, ukazuje širší svět, nabízí odpovědi. Je jen na nás, jestli
je chceme vidět.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
Kde blb, tam nebezpečno.
Jan Werich

co právě čte

MARTA JANDOVÁ
zpěvačka

Ráda čtu obyčejnou beletrii a vůbec mi nevadí ani
romantické knížky. Moc času ale na čtení nemám.
Dcera začíná chodit spát později, třeba v devět půl
desáté, já pak musím rychle uklidit a chci trávit čas
s manželem, který chodí pozdě z práce. Loni jsem
četla krásnou knihu Šikmý kostel Karin Lednické.
Prvních pár stránek jsem si říkala, že to snad ani nedočtu, jak to bylo smutné. Mám velkou představivost
a u některých scén jsem brečela. Hodně silným motivem je nenávist matky k dceři,
která se rozhodla žít lepší život než ona. Nemůže jí odpustit, že nechce jít stejně
těžkou cestou.
Ráda si odpočinu u lehčí literatury. U nás doma máme tradici, že mi manžel
dává pod stromeček ne červenou, ale růžovou literaturu a já ji už šestadvacátého prosince mám přečtenou. Knižními dárky mě chce motivovat, abych četla víc,
protože on sám je velký knihomol. Kam se u nás doma podíváte, tam máme knihy.
Má rozečtených třeba osm najednou. Já knížky miluju a můžu se pochlubit, že
mi jedna nedávno vyšla. Není to knížka v pravém slova smyslu, je to deník – Můj
deník. Vytvořila jsem ho původně pro naši dceru Marušku, aby si mohla zapisovat
co zažila, ale nakonec udělal radost spoustě dětí. A to mě moc těší.
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LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy
Praha s okamžitou platností přerušuje veškerou komunikaci s oficiálními strukturami Ruské federace. Ruší účast
Ruska na letošním Světě knihy a vypovídá vystavovatelskou
smlouvu organizaci Ruský dům. Poprvé po několika desetiletích tak nebude oficiální ruská prezentace součástí Světa
knihy.

Už potřetí byl zrušen Lipský knižní veletrh. Ačkoli jeho pořadatelé dlouho avizovali, že se uskuteční, nakonec museli oznámit, že se tak nestane. Důvodem zrušení
je fakt, že se mnoho nakladatelů odmítlo zúčastnit kvůli nejistotě vyvolané pandemií. Udělali tak ale téměř na poslední chvíli, proto byl ředitel veletrhu Oliver Zille
ohledně konání akce dlouho optimistický. Snad tedy za rok.

Streamovací služba Netflix se rozhodla reagovat na ruskou
agresi vůči Ukrajině pozastavením vývoje ruských seriálů.
Jedním z nich je seriál Anna Karenina podle románu Lva Tolstého s herečkou Světlanou Chodčenkovou, která si zahrála
mimo jiné ve špionážním dramatu Jeden musí z kola ven s Gary
Oldmanem v hlavní roli.

PŘINÁŠÍ
VŠEM JEN
ZKÁZU
A SMRT
NOVINK A
ZE SÉ RLIDEAR

FREYA & H

U

Velký knižní čtvrtek letos na jaře připadne na 24. března
a opět nabídne dvanáct nových zajímavých titulů. Silné zastoupení má tentokrát původní česká tvorba. Nové romány
napsaly spisovatelky Karin Lednická nebo Bianca Bellová
a představí se Ondřej Hübl nebo nový rektor JAMU Petr
Michálek. Zahraniční autory zastupuje například proslulý
přírodovědec a dokumentarista David Attenborough s publikací Výpravy do divočiny.

Autorské čtení spisovatelů nominovaných v letošním ročníku knižních cen
Magnesia litera pořádá spolek Litera 16. března od 19 hodin v Knihovně Václava
Havla v Ostrovní ulici 13, Praha 1. Večer uvádí Pavel Mandys.

Se spisovatelem Ladislavem Ziburou se můžete
setkat 21. března v 17.30 v pražském kině Světozor. Pro diváky má připravenu novou projekci.
Tentokrát se vydal do oblasti, která je dostupná
a krásná, přesto o ní většina cestovatelů nemluví.
Vydal se prostopovat Evropu. Přijďte se zasmát
u jeho vyprávění o 14 000 kilometrů dlouhé cestě
na sedadle spolujezdce.

Ve středu 23. března se od 17 hodin v Domě knihy v Ostravě (Smetanovo náměstí 8) uskuteční beseda a autogramiáda ke knize Lékaři na
horách s polskými autory Jerzym
Porębskim a Wojciechem Fuskem. A o den později na stejném
místě a opět v 17 hodin proběhne beseda a autogramiáda ke
knize Teribear: Tajemství modré
krabice s Alenou Mornštajnovou a Terezou Maxovou.
Události pořádá Dům knihy KNIHCENTRUM.

kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Kathryn Hughesovou

PÍŠU O TOM, CO ZNÁM
Po úspěších prvních tří románů Dopis, Klíč a Tajemství, v nichž kromě propletených linií milostného příběhu a odhalování
starých tajemství otevírala autorka Kathryn Hughesová i společenská témata s feministickým přesahem, vychází u nás její
čtvrtá kniha Poslední slib (vydává Grada). Připomíná v ní, jak je důležité se nevzdávat. Šťastné konce na vás čekají i tehdy,
kdy už v ně ani sami nedoufáte.
pracovala, vychovávala
děti a zdokonalovala se
v umění prokrastinace!

Kathryn, řekněte nám něco o sobě a svých začátcích.
Narodila jsem se v roce 1964 v Altrinchamu v Cheshirském hrabství, asi patnáct kilometrů od Manchesteru.
Jsem starší ze dvou dcer a žiji na severovýchodě celý
život. Moje romány Dopis, Klíč, Tajemství a Poslední
slib jsou všechny situovány do Manchesteru jednoduše proto, že toto město je mým domovem a všichni spisovatelé jsou povzbuzováni, aby psali o tom, co znají.
V roce 1980 jsem dokončila střední školu a neměla
jsem tušení, co budu dělat dál. Když jsem se vrátila
z třítýdenního pobytu ve Francii, kde jsem byla se svou
rodinou, zjistila jsem, že má nejlepší kamarádka se zapsala na obchodní akademii pro budoucí sekretářky.
Vzhledem k tomu, že jsem neměla žádný plán, kam jít
dál studovat nebo pracovat, napadlo mě, že bych to
také mohla zkusit. Přestože o tom dnes mé děti mluví
jako o „škole psaní na stroji“, bylo to skutečně velmi
intenzivní studium, které mi umožnilo získat certifikát
Londýnské obchodní komory. To, že jsem se také naučila těsnopis a psaní na stroji všemi deseti fenomenální
rychlostí, mi bylo velice ku prospěchu v mé nové profesi spisovatelky.
Prvním románem, který vám vyšel a který sklidil mezinárodní úspěch, byl Dopis. Jak vznikal?
Vždycky jsem ráda psala krátké povídky a vymýšlela si
příběhy, ale v žádném případě nejsem příliš plodnou
autorkou a nemám za sebou bohatý katalog prací jako
někteří jiní spisovatelé. Chtěla jsem už dávno napsat
román a poprvé mě napadlo napsat Dopis v roce 2007.
Celé to vzešlo z myšlenky, že někdo najde neotevřený
dopis a zajímá ho, co se v něm píše. Ale kdo dotyční
lidé byli a co stálo v dopise, jsem netušila. Nicméně semínko bylo zasazeno a na mně bylo jen, abych se o něj
dobře starala. Ten, kdo řekl, že napsat knihu je jako
naplnit bazén vodou pomocí injekční stříkačky, vůbec
nepřeháněl. Trvalo tři roky, než jsem ji dokončila, ale
na svou obranu musím říct, že jsem v té době ještě

Co bylo vaší inspirací pro
Klíč?
Zápletka Klíče je založena na skutečném příběhu. Willardský ústav
pro chronicky duševně
nemocné ve státě New
York v USA byl otevřen
v roce 1869 a poté, co byl
zavřen v roce 1995, bylo
na půdě nalezeno více
než 400 kufrů. Kufry tam
byly ukládány mezi lety 1910 a 1960 a patřily tehdejším
pacientům, jež je odevzdávali, když byli do nemocnice
přijímáni. Průměrná délka pobytu pacientů byla třicet
let a většina z nich nikdy neodešla. Při práci na knize
jsem strávila mnoho času zkoumáním psychiatrických
zařízení ve Spojeném království. V roce 1845 prošel
zákon, podle něhož musela hrabství vytvořit ústavy
pro své „šílence“. Takže začala hromadná stavba 120
ústavů, do nichž se vešlo přes 100 000 lidí. Kolem roku
1950 umístila některého člena rodiny do
blázince jedna ze tří rodin. Zákon o duševním zdraví z roku 1959 se snažil ustanovit léčbu jako dobrovolnou, nic se ale
příliš nezměnilo až do roku 1961, kdy ministr zdravotnictví slíbil uzavření většiny
léčeben v zemi. Trvalo ale dalších 25 let,
než se jeho plán naplnil. Mnoho těchto
budov dodnes stojí, ale jsou ponechány
napospas vandalům a můžete se v nich
procházet stejně jako Sarah v Klíči.
A co nám řeknete o knize Tajemství?
Jako spisovatelka už na plný úvazek jsem vydala další román, který nese název Tajemství a v němž se děj
odehrává ve dvou časových rovinách, tentokrát v horkém létě roku 1976 a v současnosti. V roce 1976 se
pravidelní hosté v hospodě Taverners připravují na
výlet do Blackpoolu. Po strašné autobusové nehodě
se vracejí výletníci domů, ale již ne v původním počtu.
Ještě o čtyřicet let později jsou následky toho osudového dne v rodinách citelné. Jenže nakonec se ukáže, že
zdaleka ne všechno se tenkrát na dálnici odehrálo tak,
jak se to jevilo, a někdo z výletníků (nebo možná i víc
z nich) skrývá tajemství.
Vaše novinka nese název Poslední slib a zavádí nás nejen do minulosti, jak jsme u vás zvyklí, ale i do slunného
Španělska…
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Inspirací pro můj poslední román byla rodinná dovolená na kolech v roce 2017. Výlet jsme začali v historickém městečku Segovia, které leží asi hodinu cesty
autem od Madridu. Každý den jsme na kole ujeli okolo
padesáti kilometrů v těžkém terénu, slunce úmorně
pražilo, ale každý den jsme navštívili městečko nebo
vesnici s osobitým šarmem. Největší dojem na mě
udělalo středověké město Pedraza, které leží ve výšce
1 073 metrů nad mořem na úpatí hor nedaleko Segovie. Museli jsme z kol sesednout a do strmého kopce
je vytlačit, ale když jsme vstoupili do srdce města, měli
jsme pocit, že musíme být v nějaké filmové scéně, že
taková krása není reálná. To místo mě oslovilo natolik,
že jsem se rozhodla ho použít jako jedno z dějišť svého
nového románu Poslední slib.
Můžete nám Poslední slib více představit?
Je rok 1978. Tara a Violet, dcera a její matka, jež otěhotněla, když jí bylo pouhých čtrnáct let, se spolu protloukají životem, jak jen to jde. Violet je kabaretní zpěvačka
vystupující po večerech v horších i lepších klubech a sní
o tom, že jednou prorazí, stane se hvězdou, a dopřeje
konečně své milované dceři ten nejlepší možný život.
Pak jednou po svém vystoupení potká Larryho Valentinea, který by jí mohl nabídnout to, co hledá – lásku,
zázemí, jistotu, život v bohatství. Vše se
vyvíjí nadějně, Larry ji pozve na dlouhou
dovolenou do Evropy, odkud se Violet
chce vrátit jako zasnoubená žena. Jenomže se nevrátí vůbec. Také Taře je
pouhých čtrnáct let, když se jí svět otočí
vzhůru nohama. Její matka se nevrátí
z dovolené a ona se musí přestěhovat ke
své babičce a smířit se s tím, že matku
kromě ní nikdo nehledá. Ale kde má začít a jak postupovat, když ani neví, kam
vlastně odjela? Leovi bude pětadvacet, žije na statku
svých rodičů ve Španělsku, kde se stará především
o koně, a cítí, že je čas, aby se usadil a vzal si za ženu
Taru, milou překrásnou dívku ze sousedství. Jenomže
pak se krutou hříčkou osudu i jeho život zhroutí a on
hledá nový směr, kterým se jeho cesta bude ubírat. Je
rok 2018. Tara je dávno dospělá žena s vlastním synem
a má za sebou víc životních kotrmelců než jen to, že
jí před čtyřiceti lety zmizela matka. Tahle záhada jí ale
ani po těch letech nedá spát. Proč se jí Violet neozvala?
Proč ji nikdo nenašel? Pak jednou dostane dopis, který
někdo napsal před sedmatřiceti lety a který ji zavede
do banky do bezpečnostní schránky, kde nachází starý
medailon. Medailon, který dala své matce Violet těsně
před tím, než odjela na dovolenou, z níž se nevrátila.
Kdo dopis napsal a co o Violet ví? A dokáže Tara po
tolika letech svou milovanou matku najít?
NAKLADATELSTVÍ GRADA

audioknižní novinky
NETRPĚLIVOST SRDCE
Loni si kulturní svět připomněl 140. výročí narození rakouského spisovatele židovského původu Stefana Zweiga, od jehož tragického úmrtí uplynulo v těchto dnech
osmdesát let. Jeho slavný román Netrpělivost srdce bývá
nazýván dramatem srdce, těla a ducha a patří k nejoblíbenějším dílům světové literatury. Svým stále živým poselstvím láká k novým
zpracováním filmaře i divadelní tvůrce. Tento strhující a jímavý příběh o tom, kam
člověka může dovést neschopnost říkat „ne“, vydává Supraphon v audioknižní podobě. Audioknihu Netrpělivost srdce se stopáží přes patnáct a půl hodiny načetl
člen činohry Národního divadla Radúz Mácha. Audiokniha vychází v kompletu
2CD mp3 v krásném výpravném obalu, zdobeném působivými fotografiemi z divadelního představení Národního divadla.

Ukryjte se před
světem na
malebný ostrov

SMRT V OBLACÍCH
„Je jenom jediný, zato velmi jednoduchý způsob, jak se něco
dozvědět: nechat lidi mluvit,“ tvrdí Hercule Poirot. Geniální
i když trochu podivínský detektiv, kterého pro všechny milovníky záhadných příběhů stvořila Agatha Christie, se tentokrát ocitá v letadle Prometheus na trase Paříž – Croydon.
Těsně před přistáním na letišti v jižním Londýně narušilo poklid na palubě objevení
mrtvé ženy, která až dosud vypadala, že spí, stejně jako Hercule Poirot, jenž létání
zkrátka nesnáší… Indisponovaný detektiv si proto tentokrát ničeho podezřelého
nevšiml. Ba co víc, porotě se během soudního šetření jeví jako ideální podezřelý,
jelikož právě pod jeho sedadlem se našla pravděpodobná vražedná zbraň: indiánská foukačka. Kdo z jeho spolucestujících dokázal takto exoticky odpravit madame
Giselle, neblaze proslulou pařížskou lichvářku? A čím to, že si ani ostatní ničeho
nevšimli? Audioknihu Smrt v oblacích v délce 8 hodin a dvanáct minut, v překladu
Evy Urxové a v podání Lukáše Hlavici, vydává OneHotBook.

ŽIVOT ZA PODPIS
Mrazivě drsné období Prusko-rakouské války v druhé půli
19. století je dějištěm novely Vladimíra Körnera Život za
podpis. Mladý student, přinucený policejní zvůlí ke spolupráci se zločineckým režimem. Příběh, který se stejně
dobře mohl odehrát v jakémkoli období, včetně druhé půle
století dvacátého. Vynikající interpretace Igora Bareše v režii Romana Štolpy, doplněné sugestivní hudbou zpěváka a skladatele Ravena a originální malbou Petra
Šeredy na obale. To je letošní novinka vydavatelství Tebenas.

USPÁVANKY JANA SKÁCELA
Poezie, která se má číst dětem, aby lépe spaly. Obsahuje
napínavé, dobrodružné a zábavné příběhy pro děti, např.
Uspávanka s vosou, která píchla Viktorii, Uspávanka s plavčíkem a velrybou, Uspávanka s loupežníky a nebojácným
chlapcem atd. Najdeme tu nově zpracované pohádkové
motivy o ovečkách jdoucích přes lávku, o popelčině oříšku, o hloupých kocourech
a chytré myši, ale i krásnou parafrázi na klasickou básničku o studánce v lese. Recituje Norbert Lichý, stopáž díla je 51 minut a vydává je MOBA.

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

Když hledáte útočiště před světem,
můžete najít i opravdový domov
Na trajektu směřujícím na ostrov Wight opouští Jodie
svůj londýnský život, kariéru i manžela. Má v plánu
uchýlit se načas na bratrův útulný hausbót Slunečné
dny, kde doufá, že nalezne ticho a klid.
Jenže od chvíle, kdy vstoupí na palubu,
je jasné, že to nebude ani trochu jednoduché. Pokud
tam zrovna není výstřední Marilyn, která se velmi zodpovědně ujala úkolu se o Jodie starat, pak je tu Ned,
hlučný sochař z vedlejšího hausbótu. A jak má Jodie
přemýšlet, když z něj nemůže spustit oči?

Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s D a v i d e m Yo o n e m

EMOCE A TECHNOLOGIE
Milujeme svoje soukromí, ale nevnímáme, jak snadno se ho vzdáváme. Milujeme
svoje počítače a chytré domácnosti, ale jako bychom ani nechtěli vidět, jak nad
námi pomalu získávají kontrolu. A najednou se mezi to všechno vkrade láska –
kde je její místo? Jak vypadá láska mezi počítačem a internetem? Co když i my
už prožíváme programovou verzi nula, jen si to neuvědomujeme? Možná to ví
David Yoon, soudě podle jeho nejnovější knihy Verze nula (vydává Host, překlad Aleš Drobek) .
Co podle vás víc ohrožuje náš svět? Vzájemné odcizení lidí nebo úplné podřízení vůli počítačů?
Počítače jsou lidským výtvorem, takže jsou podle mě ovlivněny lidským představami a rozmary.
Hodně dlouho třeba software pro rozeznávání
tváří rozpoznával lépe světlé obličeje. To je jeden
z předsudků, který má počátek před mnoha stoletími, a ovlivnil i tvorbu technologie dneška. Protože
přístroje jsou tak chytré, jak chytré věci je naučíme my, lidé. Zdá se, že aplikace, které vytváříme,
jsou obecně zaujaté směrem k nekonečnému růstu
podnikání, protože kapitalismus definuje naši éru.
Je těžké oddělit kapitalismus od technologií – podívejte se na Instagram, podívejte se na TikTok. Na
druhé straně si všimněte, že neexistují významné
počítačové služby zaměřené na ukončení světového hladu, zajištění blahobytu pro všechny nebo
ukončení nespravedlnosti. To není
proto, že bychom neuměli takové
věci vytvořit, ale proto, že věci
jako spravedlnost nebo kvalitní
život nejsou prioritami kapitalistické společnosti. V tomto směru
vidím počítače jako vyjádření našeho kolektivního Já, ale vše jde
rychle kupředu. Možná to vypadá,
že počítače jsou velkou hrozbou,
ale opravdu si myslím, že kapitalismus je skutečným jádrem
problému. Kapitalismus z definice vyžaduje, aby hrstka „vítězů“
uspěla tím, že vykořisťuje miliardy „poražených“, což je zásadně odcizující způsob
strukturování našeho světa. Ve smyslu “dostaneš se
jen tam, kam tě pustím”.
Hrdinové vaší knihy se nejdříve snaží bojovat za
svobodu a pravdu, ale nakonec jsou jejich motivace
opět o emocích – o lásce, touze po pomstě, bolesti
ze ztráty milované osoby. Kde je prostor pro emoce
v našem přetechnizovaném světě?
Mnoho z naší technologie je o emocích. Díky autům
se cítíme teritoriálně, mocně, rozzuřeně – emoce
nemají nic společného s točivým momentem motoru. Televize (pouhé světlo a zvuk, pohybující se synchronizovaně) nám dává pocit spřízněnosti s určitými značkami a celebritami. V Americe se lidé díky
zbraním cítí silní a svobodní. Takoví prostě jsme.
Emocionální ve všem. Podívejte se na frenologii,
tato objektivní „věda“ byla vynalezena k prosazová-

ní myšlenek nadřazenosti bílé rasy. Místo abychom
se ptali, jestli je technologie emocionální, raději se
ptám proč stále předpokládáme, že technologie
existuje mimo naše emoce? Vytváříme technologii.
Jsme emocionální bytosti. Nemělo by dávat smysl,
aby naše technologie byly také emocionální?
Mladí lidé si dnes stěžují, jak je těžké se setkávat,
cítí se osamělí a přitom pořád hledí do svých mobile, že ani nevidí hezkou holku vedle sebe nebo fajn
kluka. Co si o tom myslíte?
Je mi opravdu líto, že se tak dnešní mladí cítí. Měl
jsem štěstí – potkal jsem svou ženu na gymnáziu.
Kdybych tam nešel, asi bych taky skončil osamělý.
Mladí lidé jsou tak zaneprázdnění prací a kšeftováním, že představa, že stráví večer v klubu a budou
doufat, že někoho najdou, pro ně zní pekelně depresivně. Myslím, že důvodem,
proč jsou tak izolovaní, je nedostatek společných prostorů a rituálů lidí v našem věku. Důvodem je
nejen to, že máme dlouhou pracovní dobu, ale také nutnost udržovat na sociálních sítích osobní
značku jako druhou práci na plný
úvazek. V minulosti, když sociální
interakce nebyla zprostředkována
výhradně obrazovkami a displeji,
lidé museli opustit dům a jít do obchodů, parku, místního basketbalového hřiště, aby byli v blízkosti
ostatních. Digitální prostory jsou
naopak čistě záměrné. Hledáte, co chcete, a dostanete, co chcete a vyžaduje to jen zlomek vašich
smyslů. Láska vyžaduje určitou dávku vyrovnanosti. Vyžaduje celé vaše tělo. Život poskytuje to, co
vyhledávací filtry nemohou.
Láska, počítače a videohry jsou hlavními hrdiny
vašich knih. Jste ženatý a mate dceru – dovolte mi
osobní otázku: jak dokážete vybalancovat tyto věci
v reálném životě?
Láska je vždy na prvním místě. Nikdy bych například nebyl tak zabraný do počítačů, že by to ze mě
udělalo mizerného manžela nebo otce. Když jsem
byl mladší, byl jsem posedlý počítači. S přáteli jsme
se stýkali s MUDs (vyhledejte si to, děti) a namlouvali si, že tam žijeme nějaký druhý život. Teď mám
pocit, že tyto typy digitálních prostorů jsou zbídačené, a počítače nepovažuji za společenské pro8

story, ale za nástroje – i když nebezpečné nástroje,
se kterými je třeba zacházet opatrně, protože mají
moc manipulovat s mou realitou (například pomocí
falešných zpráv na Facebooku) nebo mým smyslem
pro sebehodnotu (případ sociálních médií). Takže
kdybych měl někdy používat počítače se svou dcerou, nejdřív se ujistím, že ví, že internet je jen další
věc vytvořená vadnými lidskými bytostmi s vadnými
zájmy. Divadelní jeviště iluzí. Pokud hrajeme videohry (které miluji!), ujišťuji se, že jsme si oba vědomi
toho, co od nás hra skutečně žádá. Pokud to bude
$19.99, fajn. Jestli je to naše duše, tak to ne!
Jaké je téma vaší další knihy?
Jmenuje se Oranžové město a vyjde v USA letos
24. května. Je o chlápkovi, který se probudí ve zničeném postapokalyptickém světě, aniž by si pamatoval, jak to všechno skončilo. Ví jen, že jeho žena
a dítě jsou někde tam venku a že je musí najít. Je to
ale apokalypsa jiného druhu – taková, která je tišší
a osobnější. Protože potom, co vybuchnou bomby
a svět bude zničen, co zbude? Na čem záleží? I když
jsem knihu napsal před pandemií, Oranžové město
je pandemický román tak trochu náhodou. Karanténa připravila náš svět o holé základy, nutila nás
zvážit, co je důležité a co ne. Oranžové město jde
s tou myšlenkou ještě o krok dál a ptá se – kdybys
doslova přišel o všechno, jak bys našel vůli pokračovat? Jen tak na okraj, tahle knížka je mi obzvlášť
drahá, protože mě moje žena donutila přestat být
tak nejistý a napsat tu zatracenou věc jako součást
Měsíce národního psaní románů zatímco se starala
o naše novorozené dítě. Ani ve snu by mě nenapadlo, že skončí jako opravdová kniha na skutečné
polici.
JARMILA SKOPALOVÁ
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English or Czenglish

Jak se vyhnout
čechismům v angličtině

Don Sparling, Simona Kalová,
Chris Rance

320 stran, šitá měkká vazba

Válka o pravdu

První vydání knihy se objevilo před
více než třiceti lety. Její úspěch byl
okamžitý a od té doby je stále
nejoblíbenějším návodem, jak
správně mluvit anglicky. Znalost
angličtiny u Čechů i angličtina sama
se však za třicet let změnily. Nové
a přepracované vydání se od
původního značně liší, celý text je
např. v angličtině, nikoli v češtině
jako v prvním vydání. Příklady, které
ilustrují správné použití jednotlivých
jazykových jevů, autoři aktualizovali
a přidali také mnoho autentických
ukázek převzatých z literárních děl,
historických textů, odborných článků,
médií a populární kultury. Při tvorbě
hesel konzultovali online korpusy
pro ověření, jak se slova a struktury
používají ve skutečném živém jazyce.
Nové vydání je určeno studentům
a učitelům angličtiny na jazykových
školách a univerzitách, také všem
studentům angličtiny, kteří překročili
základní úroveň, a zároveň
milovníkům tohoto jazyka.

Pravda o Estonsku,
Lotyšsku a Litvě
Mika Waltari

134 stran, šitá měkká vazba

muni
press

V dubnu 1941, v období křehkého
klidu mezi ﬁnskou zimní
a pokračovací válkou, spatřila světlo
světa nenápadná kniha podepsaná
pseudonymem Nauticus.
Finskojazyčné dílo publikované
nejprve ve Švédsku bylo krátce po
válce přidáno na seznam zakázaných
knih, na pulty obchodů a knihoven se
vrátilo až po téměř 70 letech, již pod
autorovým skutečným jménem.
Mika Waltari ve své obsáhlé,
otevřeně protisovětské reportáži
popisuje podmínky panující
v baltských zemích mezi podzimem
1939 a létem 1940, kdy se Litva,
Lotyšsko a Estonsko potýkaly se stále
sílícím vlivem Sovětského svazu,
a následný pád všech tří zemí do
jeho područí. Kniha je cenným
svědectvím o situaci baltských států
z dob, kdy byly tyto země pro zbytek
světa zahaleny temnotou. Waltariho
pochmurné svědectví se tak stává
dalším střípkem v mozaice evropské
válečné historie.

Objednávejte na Munishop.muni.cz

knižní tipy

ČECHOV & PUŠKIN, GOGOL

NEVĚDĚNÍ

Renomovaná a oceňovaná ilustrátorka a autorka knih pro děti
a mládež Renáta Fučíková (*1964) pokračuje po delší pauze ve
své edici Největší dramatici, kterou vydává nakladatelství Vyšehrad, třetím svazkem Čechov & Puškin, Gogol. 7 převyprávěných her v historických souvislostech. Po svazcích věnovaných
Shakespearovi (2016) a francouzským dramatikům Molièrovi,
Corneillovi a Racinovi (2017) se tedy vydáme do světa tří slavných ruských dramatiků a spisovatelů, jejichž dílo je stále živé.
Všichni tři vybraní autoři nebyli pouze dramatici: Anton Pavlovič
Čechov (1860–1904) napsal i desítky krásných povídek, které
v jeho tvorbě převažují, Alexandr Sergejevič Puškin (1799–1837) byl především básník a prozaik a také Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809–1852) se věnoval zejména próze.
Z Puškinova díla vybrala autorka známé historické drama Boris Godunov a z díla Gogolova jeho dvě nesmrtelné komedie Revizor a Ženitba. Čechov proslul čtveřicí svých
smutných, melancholických komedií s vážnými, někdy až tragickými podtóny Racek,
Strýček Váňa, Tři sestry a Višňový sad, a tak je mu v knize věnován jako jednomu z nejhranějších světových dramatiků největší prostor. Fučíková pomocí zkratky, převyprávění
a komiksových postupů a ilustrací přibližuje děj všech sedmi her a každou doprovází
naučným výkladem nejen o hře samotné, ale také o době, v níž tři ruští spisovatelé žili
a tvořili. Je to tedy celé 19. století, ale díky dramatu Boris Godunov máme příležitost
poznat i období přelomu 16. a 17. století a nástup Romanovců na ruský carský trůn.
Autorka nepostupuje chronologicky, vyprávění je rozděleno podle témat a ve stručnosti
v něm projdeme téměř celou ruskou historii až do začátku 20. století. Kniha je laděna do
modré barvy a je výtvarně opět nádherně zpracovaná, text je poutavý, hutný a zaujme
nejen mládež a studenty, ale jistě i dospělé čtenáře. 
MILAN VALDEN

Nakladatelství Atlantis pokračuje ve vydávání čtyř francouzsky
psaných románů Milana Kundery (*1929) v překladu Anny
Kareninové. Po Slavnosti bezvýznamnosti, Kunderově posledním románu z roku 2013, který vyšel v českém překladu v roce
2020, následuje předchozí román Nevědění z roku 2000. Kundera se v něm vrátil k české tematice a hlavními tématy jsou
otázky domova a nemožnosti návratu domů z exilu. Irena žije
po srpnové okupaci Československa už dlouhá léta ve Francii,
a když v její rodné české vlasti padne totalitní režim, rozhodne
se navštívit Prahu a setkat se s bývalými přáteli. Také Josef, žijící v Dánsku, se zrovna
vrací do Čech. Náhodně se setká s Irenou, která si ho pamatuje z dávných dob a domnívá se, že i Josef ví, o koho jde; domluví si schůzku. Pro oba je cesta do staré vlasti
rozčarováním a trpkým rozčarováním je pak i jejich setkání v hotelu, a to zejména pro
Irenu, když zjistí, že se na ni Josef nepamatuje. Mezitím oba zjišťují, že jejich minulost,
prožitá v exilu, doma nikoho nezajímá a že jejich domov už je jinde, že návrat po tolika
letech není možný. Irena se setká s několika přítelkyněmi a Josef s bratrem a švagrovou. Nikoho nezajímá, jak žili těch dvacet let v cizině, shodnou se Irena a Josef, když se
setkají v hotelu. Zůstat nechtějí, nic je tu nedrží. Irena Josefovi vypráví o setkání s dávnými přítelkyněmi: „Nejhorší je, že se mnou mluvily o věcech a lidech, o kterých jsem
nic nevěděla. Nechtěly pochopit, že se mi jejich svět za celou tu dobu vypařil z hlavy.
Myslely, že se chci se svým zapomínáním dělat zajímavou. Zachovat si odstup. Byl to
bizarní rozhovor: já jsem zapomněla, kdo bývaly ony; a ony se nezajímaly o to, co bylo
se mnou.“ Krátký, hutný Kunderův román doplňuje ještě poznámka překladatelky
Anny Kareninové; v jejím překladu by měl dále následovat román Totožnost (1998)
a pak Pomalost (1995).
MILAN VALDEN
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NOVINKY Z NAKLAD
Reedice románu nominovaného na Pulitzerovu
cenu otevírá sebrané spisy autora Jana Nováka
v Argu.

JAN NOVÁK

Miliónový jeep
Nové vydání románu nominovaného na Pulitzerovu cenu, ve kterém
autor líčí životní pouť hlavního hrdiny (jehož předlohou byl jeho otec)
od dětství za okupace přes ponižující život za komunismu až po tragický konec v americkém exilu.

Velký knižní čtvrtek – knihy vycházejí 24. 3.

Neil Gaiman
Pirátský guláš
Ta nejzábavnější kniha pro děti!
Jednomu chlapci a jeho sestře se
obyčejný večer změní ve změť neobyčejných příhod, když jim rodiče
místo slečny na hlídání přivedou
piráta s hákem místo ruky a s ním
i celou drsnou lodní posádku! Piráti
samozřejmě mají sourozence nejen
pohlídat, ale taky jim něco uvařit…
Mimochodem, o buřtguláši jste už
asi slyšeli, ale co takový PIRÁTGULÁŠ?!

Dalibor Vácha
Smrt na kůru
Román Smrt na kůru ukazuje
přípravu k likvidaci nacistického
smrtihlava, peklo, které se rozpoutalo po jejím provedení nebo
apokalyptickou závěrečnou bitvu
v kostele v pražské Resslově ulici.
Ústřední postavou je Adolf Opálka, který dosud stál ve stínu hrdinů Kubiše s Gabčíkem či zrádce
Karla Čurdy. Historický román
o přípravě atentátu na Heydricha
od autora bestselleru M+B+M.

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

David Attenborough
Výpravy do divočiny
Dobrodružství mladého přírodovědce
Žijící legenda a průvodce sérií Zázračná planeta z produkce BBC, sir
David Attenborough, vypráví příběh
začátku své kariéry přírodovědce,
dokumentaristy a popularizátora.
Výpravy do divočiny nejsou jen příběhem fascinujícího dobrodružství,
jsou také příběhem muže, který nás
přiměl zamilovat si divokou přírodu
a který nás dodnes učí, jak důležité
je ji chránit.

Jean-Michel Guenassia
Zaslíbené země
Volné, dlouho očekávané pokračování světového bestselleru Klub
nenapravitelných optimistů.
Čtyři desetiletí mezi roky 1964
a 2007, mezi rozkladem koloniálních říší a pádem železné opony,
desetiletí plná příslibů a nadějí, to je
rámec, do nějž Jean-Michel Guenassia zasadil intimní epopej o jedné
generaci, vzrušující a barvitý obraz
doby i velkolepé vyprávění o našich
iluzích.

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

DATELSTVÍ ARGO
MARY CHAMBERLAINOVÁ
V UTAJENÍ

MARIA ADOLFSSONOVÁ
MEZI ĎÁBLEM A MOŘEM.
DOGGERLAND 3
Oblíbená inspektorka Karen
Eikenová Hornbyová je zpět!
Klasická detektivka pro všechny,
kteří hledají něco opravdu origiorigi
nálního, se odehrává na fiktivním
souostroví Doggerland. Hlavní
hrdinka tentokrát vyšetřuje zmizmi
zení slavné zpěvačky.

Nový román autorky Švadleny
z Dachau je příběh lásky a zra
zrady, hanby i přežití, který vrhá
světlo na zapomenuté stíny
války na okupovaném Jersey.
Přesvědčivý a dojemný román
je připomínkou, že se válečváleč
né hrůzy neodehrávají jen na
bitevním poli.

SHIRLEY JACKSONOVÁ
DŮM NA KOPCI

PAULO COELHO
ALEF

Do starého domu zvaného Na kopci
přijíždí čtveřice pátračů, kteří chtějí
přijít na kloub podivným úkazům,
jimiž je dům proslulý. Neblahá hishis
torie domu a citlivost jeho dočasných obyvatel má za následek řadu
děsivých událostí.

V překvapivě upřímném osobním
příběhu odhaluje Coelho velkou
krizi víry, kterou procházel, když
hledal cestu k obrození a duchovnímu růstu. V románu se
vrací k motivu pouti a tentokrát
ho různá znamení vedou přes tři
kontinenty.

JAN RUPP
V BŘEČŤANU

IVANA GIBOVÁ
EKLEKTIK BASTARD

Hlavní hrdina najde pod kůlnou
svého domku vstup do podzemí
a tím i do jiného světa. Jsou tam
ukryty i sny a touhy jeho ženy
a on se zoufale snaží je pochopit a přizpůsobit se tomu, co se
dozvídá. Možná je to ale víc, než
si kdy dokázal představit.

Sarkasticky laděné příběhy psané
formou povídkového komiksu
vycházejí ze života současných
třicátníků žijících v Bratislavě.
Kniha s humorem vypráví o fru
frustracích, seberealizaci, nadváze,
stárnutí, práci v korporátech
a single životě po třicítce.

DAVE MCKEAN
DRAVEC

JEFF VANDERMEER
PRAPODIVNÉ POTÍŽE I. KUŇKADLENÍ

Komiksový román od výtvarníka
a spisovatele Dava McKeana připopřipo
míná ohňostroj vizuální imaginace.
Dravec přeskakuje mezi dvěma
světy a dvěma podivnými osudy
Oba existují kdesi v šeru mezi pravdou a lží, životem a smrtí, realitou
a fantazií.

Osiřelý šestnáctiletý mladík zdědí
panské sídlo po svém podivínském
dědečkovi. Má pořídit soupis kuriózkurióz
ních sbírek v rozlehlých sklepeních,
ale záhy zjistí, že jeho pravé poslání
není nic menšího než ochránit náš
svět před vpádem černé magie.

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

WWW.ARGO.CZ

Ceny ČESKÝ BESTSELLER 2021
pro tvůrce nejúspěšnějších knih
jsou předány
V uplynulém roce 2021 se nakladatelům i přes všechny
peripetie podařilo představit čtenářům spoustu lákavých
knižních novinek. Předávání cen ČESKÝ BESTSELLER se
tedy mohlo opět vrátit ke své původní podobě a po třiadvacáté ocenit nejúspěšnější autory. Slavnostní vyhlášení
se konalo v pátek 11. března v industriálních prostorech
ostravského Trojhalí Karolina a proběhlo ve spolupráci
s Knižním festivalem Ostrava 2022.
Knihy nominované na cenu ČESKÝ BESTSELLER představují nejúspěšnější tituly v rámci knihkupectví a e-shopu
KNIHCENTRUM.cz. Nominace zahrnuje rovněž audioknihy
prodané prostřednictvím služby Audiotéka. Každá z kategorií má svého vítěze, který získává skleněnou plaketu,
a tvůrce nejprodávanějšího titulu v hlavní kategorii Česká
beletrie pro dospělé převezme navíc sošku z ateliéru akademického sochaře Olbrama Zoubka.
V kategorii Česká literatura pro děti a mládež získal
ocenění mistr etikety Ladislav Špaček, tentokrát za vlastivědnou knížku pro malé čtenáře nazvanou Dědečku,
vyprávěj o Česku. Mezi Překladovou literaturou pro děti
a mládež vloni nejvíce zaujal titul Batman/Fortnite Bod
nula 1 od autorské dvojice Donald Mustard a Christos
Gage. Velký úspěch sklidili také manželé Jana Vaňková
a Roman Vaněk, a to v kategorii Kuchařky, kde byl oceněn jejich titul Jednoduše & dokonale: Ryby, drůbež,
zvěřina. Vítězem na poli Odborné a populárně naučné
literatury pro dospělé se stala kniha Sedm zákonů, jejímž
autorem je známý egyptolog Miroslav Bárta. Kategorie
zdraví & životní styl patřila fyzioterapeutovi a odborníkovi na celostní medicínu Pavlu Kolářovi. Ocenění v ní
získala jeho novinka Posilování stresem. Mezi Audioknihami tentokrát zabodoval román Patrika Hartla Prvok,
Šampón, Tečka a Karel v excelentní interpretaci Martina
Hofmanna. V kategorii Překladová literatura pro dospě-

lé se na první pozici umístil autor úspěšných thrillerových
sérií Robert Bryndza se svou knihou Propast smrti. Společenskou událostí loňského roku se stal životopis české
pěvecké legendy Karla Gotta Má cesta za štěstím, který
zvítězil mezi biografickými tituly.
Hlavní kategorii Česká beletrie pro dospělé ovládl jeden
z nejpopulárnějších autorů současnosti Patrik Hartl. Skleněnou plaketu společně se soškou převzal za svůj nový
román 15 roků lásky. V poslední vyhlášené kategorii rozhodovali sami čtenáři, kteří vybírali jejího vítěze po celý
měsíc pomocí hlasování na webových stránkách www.ceskybestseller.cz. Cenu čtenářů získala kniha Šikmý kostel 2,
která je druhým dílem románové kroniky Karin Lednické.

bibliografie
duchovní nauk y
DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Merton, Thomas
Mystici a zenoví mistři

Brno: Barrister & Principal, 2022,
232 s., váz.
O Thomasi Mertonovi se mluví jako
o jednom z oněch vzácných západních mozků, kteří se v zenu cítili jako
doma. V této knize pojednává o různých náboženských koncepcích – raném mnišství nebo ruské pravoslavné
spiritualitě.
ISBN 978-80-7364-128-3

NÁBOŽE NST VÍ
Coufalová, Iveta;
Ferencová, Hana; kol. a kol.
Vytváření konvertity. Jazyková
a vizuální reprezentace konverze
v raném novověku

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 484 s., váz.
Cílem autorského kolektivu bylo
zjišťovat, jak je obraz konvertity
a konverze utvářen v různých typech
textových a vizuálních pramenů,
u různých vyznání, v různých sociál
ních skupinách a profesích a za
konkrétních sociálních, geografických
a náboženských podmínek.
ISBN 978-80-7422-805-6

Kierkegaard, Søren
Bázeň a chvění / Nemoc k smrti

Překl. Mikulová-Thulstrupová, Marie,
Praha: Portál, 2022, 312 s., brož.
475 Kč
Kniha Bázeň a chvění si bere název
z novozákonních epištol. Kierkegaard se snaží pochopit úzkost,
jakou musel cítit Abraham, když
ho Bůh vyzval, aby obětoval svého
syna Izáka.
ISBN 978-80-262-1854-8

Pokorný, Petr; Pavlík, Jiří;
Kopecká, Lucie a kol.
Příběhy apoštolů. Novozákonní
apokryfy II.

Praha: Vyšehrad, 2022, 584 s., váz.
599 Kč
Druhý svazek tzv. novozákonních
apokryfů, tj. spisů, které nebyly z různých důvodů přijaty do biblického
kánonu, obrací naši pozornost na
Ježíšovy učedníky vyslané do světa
kázat evangelium.
ISBN 978-80-7601-584-5

Rohr, Richard
Pád vzhůru

Praha: Vyšehrad, 2022, 144 s., brož.
249 Kč
S postupujícím věkem se před člověkem otevírá nová cesta – cesta,
jež zahrnuje omyly, ztráty, bezmoc,
utrpení, všechno to, co nás vytrhuje
z našeho dřívějšího pohodlí.
ISBN 978-80-7601-586-9

Tydlitátová, Věra
Zvířata v Hebrejské bibli a v židovské tradici

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 309 s., brož. 299 Kč
Monografie „Zvířata v hebrejské
bibli a židovské tradici“ se zabývá
zvířecím světem v klasických textech
judaismu a v tradici od starověku až
po současnost.
ISBN 978-80-261-1060-6

5/2022

Vacek, Václav
Vystup na horu a buď tam

Praha: Vyšehrad, 2022, 304 s., váz.
349 Kč
Ve své nové knize nabízí emeritní
letohradský farář Václav Vacek jakousi tresť své mnohaleté pastorační
činnosti.
ISBN 978-80-7601-582-1

ekonomika
DAN Ě
Králová, Daniela;
Nováková, Lenka
Daň z příjmů fyzických osob
v mezinárodním kontextu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
216 s., brož. 548 Kč
V dnešním globalizovaném světě
si zaměstnavatelé již nevybírají své
zaměstnance podle národnosti či
trvalého bydliště, ale zejména podle
kvalifikace, odborných znalostí
a zkušeností.
ISBN 978-80-7676-233-6

Macháček, Ivan
Fyzické osoby a daň z příjmů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
376 s., 625 Kč
Čtvrté, výrazně přepracované a doplněné vydání publikace Fyzické osoby
a daň z příjmů se zaměřuje na řešení
různých situací při uplatnění daně
z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2021 na základě přijatých
legislativních opatření.
ISBN 978-80-7676-076-9

Morávek, Zdeněk; Dráb, Ondřej;
Nešleha, Matěj
Zákon o daních z příjmů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1180 s., váz. 2050 Kč
Exkluzivně Vám přínášíme Komentář
k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu
provedený ve spolupráci odborníků
z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy.
ISBN 978-80-7676-054-7

Pilátová, Ing. Jana; Rusmanová,
Ing. Jana; Janoušek, Ing. Karel
a kol.
Daňová evidence 2022

Olomouc: Anag, 2022, 13. aktual.
vyd., 352 s., brož. 459 Kč
Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové
evidence za účelem zjištění dílčího
základu daně z příjmů ze samostatné
činnosti.
ISBN 978-80-7554-356-1

Vančurová, Alena
Zdanění osobních příjmů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
424 s., brož. 570 Kč
Třetí, aktualizované vydání publikace
Zdanění osobních příjmů se zabývá
tématem zdanění příjmů jednotlivců,
a to nejen z pohledu daně z příjmů
fyzických osob, ale také z pohledu
sociálního pojistného.
ISBN 978-80-7676-236-7

E KO N OM I K A
Grisáková, Nora; Šetka, Peter
Equilibrium and stability in
markets with differentiated
production

z n o v i n e k k 14 . 3 . 2 0 2 2 3 0 5 t i t u l ů

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2022, 1. vyd., 600 Kč
Microeconomic theory perceives two
extreme cases of market structures,
namely a monopoly marketstructure
and a perfectly competitive market
structure.
ISBN 978-80-7556-102-2

Majdúchová, Helena
Human capital management in
creative industry

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2022, 1. vyd., 275 Kč
From an economic point of view, it
is creativity, innovation and inventiveness that are considered to be
the most important sources of a na
tion‘s wealth and economic growth.
ISBN 978-80-7556-101-5

FI NANCE
Svobodová, Diana; Naiser,
Tomáš; Janečková, Marie
Zákon o cenách

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
100 s., brož. 449 Kč
Jako první na trhu Vám přinášíme ucelený okomentovaný zákon
č. 526/1990 Sb., o cenách. Komentář
zpracovali přední autoři z řad Ministerstva financí a je skvělou pomůckou
pro orientaci v dané problematice.
ISBN 978-80-7676-199-5

M ANAG E M E NT
Petříček, Martin
Revenue management v ubytovacích službách

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
372 s., brož. 675 Kč
Hotelnictví představuje dynamicky
se rozvíjející oblast, jehož nedílnou
součástí je také znalost revenue managementu.
ISBN 978-80-7676-208-4

společenské
vědy; osvěta
ESOTE R I K A
Šulcová, Veronika
Encyklopedie vúdú

Praha: Libri, 2022, 416 s., váz.
Více než 900 hesel a téměř 400 stran
činí z této encyklopedie nepostradatelný zdroj informací pro každého zájemce o haitské náboženství a magii
i o haitskou kulturu jako takovou.
ISBN 978-80-7277-591-0

FI LOZO FI E
Hejduk, Tomáš
Nepolitická politika v díle
Ladislava Hejdánka

Praha: Filosofia, 2022, 457 s., váz.
Filosof Ladislav Hejdánek se kromě
badatelských aktivit silně veřejně
angažoval, což se podle režimu, který
zrovna vládl, projevovalo různě – od
zakládání a vedení občanských inicia
tiv přes pokusy o dialog s vládnoucí
garniturou.
ISBN 978-80-7007-702-3

GASTRO N OM I E
Pipová, Helena; Dolejš, Martin;
Suchá, Jaroslava a kol.
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Stravování a vztah k jídlu u českých adolescentů ve 21. století

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 364 s.
Změna životního stylu a jídelního
prostředí s sebou přinesla zásadní
proměnu stravování, řada lidí konzumuje jídlo nejen kvůli hladu a potřebě
přežití.
ISBN 978-80-244-5821-2

H ISTO R I E
Bauer, Jan
Podivná úmrtí panovníků
a panovnic

Brno: Moba, 2022, 336 s., váz.
Zdaleka ne všem českým panovníkům bylo dáno zemřít ve vlastní
posteli obklopeni svými nejbližšími.
Už kníže Václav, později svatořečený
patron země české, byl bestiálně
ubit družinou svou mladšího bratra
Boleslava.
ISBN 978-80-279-0276-7

Bauer, Jan
Poutníci ze Svaté země

Brno: Moba, 2022, 216 s., váz.
V odborných historických kruzích vyvolal nedávno rozruch nález latinských
rukopisů z počátku 15. století na zámku v Českém Krumlově. Původně byly
považovány za náboženské traktáty
sepsané jako polemika s názory Jana
Husa a jeho následovníků.
ISBN 978-80-279-0254-5

Beatles
The Beatles: Get Back

Brno: Zoner Press, 2022, 240 s., váz.
1049 Kč
Unikátní pohled do zákulisí. Kniha
The Beatles: Get Back vás přenese
do posledního roku této celosvětově
známé kapely.
ISBN 978-80-7413-469-2

Berry, Steve
Císařova past

Překl. Verner, Martin, Ostrava: Domino, 2022, 472 s., váz. 499 Kč
Kam na konci války zmizeli prominentní nacisté a jejich bohatství?
ISBN 978-80-7498-552-2

Dostál, Richard
Žižka – Grunwald 1410

Brno: Moba, 2022, 320 s., váz.
Jan Žižka vstupuje do našeho dějinného povědomí až při začátku
husitských bouří. Co však dělal před
tím? Kde nasbíral své válečnické
zkušenosti? V roce 1410 se odehrála
jedna z největších bitev středověku –
bitva u Grunwaldu.
ISBN 978-80-279-0252-1

Fišer, Marcel
Šestnáct sezón v lize

náměstí Hrdinů Adolfa Hitlera. Po
válce se Rakousku podařilo stylizovat
se jako „první oběť Hitlerovy dobyvačné politiky“ a nacionální socialismus představit jako čistě „německý“
problém.
ISBN 978-80-200-3269-0

Hlaváček, Jiří
Mezi pakárnou a službou vlasti

Praha: Academia, 2022, 448 s.,
flexovazba, 495 Kč
Kolektivní monografie je věnována
zkoumání reflexe dnes již neexistujícího institutu povinné prezenční vojenské služby v širším časovém záběru.
ISBN 978-80-200-3332-1

Klimeš, David
Doporučeno nezveřejňovat

Praha: Academia, 2022, 284 s., váz.
350 Kč
Jak fungovala propaganda a cenzura
v mediálním prostředí pozdně normalizačního Československa? Kde si
oficiální konsenzus v autoritativním
státě vynucovala represe a kde se
stačilo spolehnout na jemnější donucovací prostředky?
ISBN 978-80-200-3264-5

Kramerová, Daniela; Fišer,
Marcel
Roky ve výloze

Cheb: Galerie výtvarného umění
v Chebu, 2022, 96 s., váz. 250 Kč
Výkladní skříně v období socialistického Československa nesloužily
jen k propagaci zboží, ale byly též
jedním z kanálů politické propagandy
a osvěty, vybízející k zdravějšímu
životnímu stylu, spořivosti nebo pracovní morálce.
ISBN 978-80-87395-45-5

Lakosil, Jan
Sudety ve stínu Mnichova

Praha: Mladá fronta, 2022, 320 s.,
váz. 499 Kč
Události, které navždy změnily soužití
Čechů a Němců, očima samotných
aktérů.
ISBN 978-80-204-5961-9

Mergl, Jan; Kotorová, Ludmila;
Merglová Pánková, Lenka a kol.
Umělecké řemeslo/Užité umění

Plzeň: Západočeské muzeum, 2022,
237 s., brož.
Publikace vypráví příběh vzniku
a rozvoje sbírky uměleckého řemesla
a užitého umění, která je jedním
z nejstarších a nejvýznamnějších
souborů uměleckoprůmyslové tvorby
v Čechách.
ISBN 978-80-7247-185-0

Prokš, Petr
Československo a nová Evropa

Cheb: Galerie výtvarného umění
v Chebu, 2022, 316 s., váz. 889 Kč
Publikace shrnuje historii slavného
chebského fotbalového klubu od jeho
vzniku v roce 1952 až do hořkého
konce v roce 1996. Soustředí se
zejména na období 80. a první půle
90. let.
ISBN 978-80-87395-49-3

Praha: Academia, 2022, 468 s.,
flexovazba, 595 Kč
Publikace se zabývá vznikem a prvními roky existence samostatného
Československa v mezinárodních
souvislostech. Výsledky první světové války a následný vývoj přinesly
zásadní změny mocenských poměrů
v Evropě.
ISBN 978-80-200-3314-7

Gafke, Matthias
Heydrichovi „muži z Východní
marky“

Rappaport, Helen
Vražda v Jekatěrinburgu: poslední dny Romanovců

Překl. Fojtů, Nina, Praha: Academia,
2022, 512 s., flexovazba, 595 Kč
Dne 15. března 1938 oslavovali
Vídeňané po anšlusu Rakouska na

Překl. Mešková, Jana, Brno: CPress,
2022, 368 s., váz. 549 Kč
Po své abdikaci strávil někdejší car
Mikuláš II. s carevnou Alexandrou

bibliografie
Fjodorovnou a dětmi měsíce v domácím vězení. Posledním dějištěm
rodinného dramatu se stal „Dům
zvláštního určení“ v uralském Jekatěrinburgu.
ISBN 978-80-264-4057-4

Słomka, Jan
Vzpomínky sedláka

Překl. Tardy, Markéta Páralová, Praha:
Academia, 2022, 448 s., váz. 650 Kč
Kniha je mikrohistorickou sondou
do venkovského života v okolí Tarnobrzegu na území Haliče, která v 19.
století tvořila severovýchodní část
rakouské monarchie.
ISBN 978-80-200-3055-9

Tománek, Jan
Lustr pro papeže

Praha: XYZ, 2022, 184 s., váz. 299 Kč
Syrově drsná výpověď nevinně odsouzeného mladého trampa, který se
provinil jen tím, že byl ve špatný čas
na špatném místě.
ISBN 978-80-7683-056-1

Trojan, Emil; Vaňourek, Martin
Tak přísahali… Partyzánský
odboj v českém pohraničí
1939–1945

Brno: CPress, 2022, 464 s., váz. 690 Kč
Reedice knihy Tak přísahali... z roku
2011.
ISBN 978-80-264-3860-1

KULTUR N Í
DĚ J I NY
Čurda, Vojtěch
Ladislav Štoll

Praha: Academia, 2022, 480 s.,
flexovazba, 595 Kč
Publikace se věnuje mapování vlivu
novináře, literárního kritika, politika
a komunistického ideologa Ladislava
Štolla (1902–1981) na formování
československé kultury ve 20. století.
ISBN 978-80-200-3271-3

LO G O PE D I E
Pávková, Bohdana
Slova a obrázky pro rozvoj
dětské řeči

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož. 199 Kč
Zásobu obrázkového i slovního materiálu mohou využít logopedi i rodiče
k rozvoji řečových dovedností dítěte.
ISBN 978-80-266-1722-8

Stará, Ester
Logopedie – Žežicha se neříká

Praha: Fragment, 2022, 88 s., brož.
229 Kč
Procvičujte si se svými dětmi správnou výslovnost a rozvíjejte jejich
komunikační dovednosti.
ISBN 978-80-253-5541-1

Šáchová, Irena
Naučte své děti říkat L, R, Ř

Praha: Edika, 2022, 80 s., brož. 219 Kč
Publikace Naučte své děti říkat L,
R, Ř je určena především rodičům,
ale i odborníkům z řad logopedů
a pedagogů.
ISBN 978-80-266-1707-5

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Novotný, Michael
Lekce dramatické výchovy pro
děti předškolního věku

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 112 s., 230 Kč
Metodika her a činností pro práci
předškolních pedagogů s dětmi při
dramatické výchově. Publikace je určena všem předškolním pedagogům
se zájmem zpestření svých herně−
vzdělávacích činností s dětmi.
ISBN 978-80-244-5964-6

Průcha, Jan
USA − Školství a vzdělávání
v kulturním kontextu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
224 s., 400 Kč
Publikace si klade za cíl komplexně
postihnout komplikovanou realitu
vzdělávacího systému v USA a přiblížit ji českému čtenáři.
ISBN 978-80-7676-142-1

Sapík, Miroslav a kol.
Inkluzivní vzdělávání a současné
problémy trhu práce

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2022, 1. vyd., 275 Kč
Obsah publikace uvádí čtenáře do
problematiky proměn odborného
vzdělávání, závěrů šetření k otázkám
sociálního klimatu třídy na středních
oborných školách, přípravě a realizaci didaktických her.
ISBN 978-80-7556-100-8

Svobodová, Eva
Aby nám tu bylo hezky

Praha: Portál, 2022, 136 s., brož.
249 Kč
K čemu jsou nám pravidla? Aby nám
tu bylo hezky. Kniha otvírá téma nastavování pravidel v mateřské škole.
Existují dvě cesty, jak to udělat. Jedna je ta jednoduchá: sepíšeme pravidla a vy se jimi, děti, budete pěkně
řídit. Druhá je však složitější.
ISBN 978-80-262-1852-4

Svobodová, Zuzana
Konflikty ve škole

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
116 s., 300 Kč
Kniha Konflikty ve škole – od prevence k řešení je určena především
pracovníkům škol a školských zařízení, kteří už mají dost neustálých nepříjemných mailů, schůzek a hovorů
a chtějí konečně získat více času na
skutečnou práci.
ISBN 978-80-7676-156-8

PO LITI K A
Kudrna, Jan
Imunita a neodpovědnost členů
parlamentu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
336 s., 790 Kč
Publikace nabízí přehledný výklad tématu imunity členů parlamentu. Kromě definice samotného pojmu imunita
předkládá publikace její teoretická
východiska, hodnotí její účel a sleduje
principy, na kterých je postavena.
ISBN 978-80-7552-169-9

Marek, Pavel
Politické organizace a programové dokumenty českého živnostenského hnutí na přelomu 19.
a 20. století
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 324 s., 300 Kč
Kniha má dvě části: první pojednává
o nepolitických organizacích a politických stranách založených živnostníky
a obchodníky, druhá je výběrem

z n o v i n e k k 14 . 3 . 2 0 2 2 3 0 5 t i t u l ů
z programových dokumentů nepolitického a politického hnutí.
ISBN 978-80-244-6003-1

PO LITO LOG IE

zahrnuje především aktualizovanou
judikaturu, významné změny v oblasti
zadávání veřejných zakázek a jejich
vliv na smluvní vztahy.
ISBN 978-80-7552-117-0

Bílý, Jiří; a kol.
Evropská unie – názory a vize

Lederer, Vít
Fiducie a svěřenský fond

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2022, 1. vyd., 136 s., 275 Kč
Publikace „Evropská unie – názory
a vize“ se zabývá specifickou oblastí
ekonomie, politologie a bezpečnosti
v rámci Evropské unie. Systematicky je zaměřena na veřejnou správu
a bezpečnost státu z hlediska udržitelného rozvoje.
ISBN 978-80-7556-095-7

PR ÁVO
Dvořák, Jan; Hejč, David
Zákon o nakládání se zbraněmi
v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo
bezpečnost České republiky-Jan
Dvořák, David Hejč
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
116 s., 319 Kč
Publikace je vůbec prvním komplexním zpracováním zcela nového
zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání
se zbraněmi v některých případech
ovlivňujících vnitřní pořádek nebo
bezpečnost České republiky.
ISBN 978-80-7676-197-1

Flídr, Jan
Deliktní odpovědnost člena
statutárního orgánu obchodní
korporace vůči třetím osobám

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
272 s., 660 Kč
Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu
obchodní korporace vůči třetím – vně
korporace stojícím – osobám podle
obecných ustanovení o závazcích
z deliktů.
ISBN 978-80-7676-035-6

Jemelka, Luboš; Chudý, Tomáš;
Kočová, Olga a kol.
Zákon o distribuci pojištění
a zajištění. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 496 s., 1320 Kč
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci
pojištění a zajištění, byl přijat v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/97 o distribuci
pojištění (směrnice IDD) ze dne 20.
1. 2016.
ISBN 978-80-7552-354-9

Kasíková, Martina; Jirmanová,
Miroslava; Hubáček, Jaroslav
a kol.
Exekuční řád. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2022, 5. vyd.,
1368 s., váz. 2490 Kč
Komentář podává aktuální výklad
jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné praxe autorů.
Ten umožňuje získat dostatečný přehled o procesních postupech soudních exekutorů, exekučních soudů
i účastníků exekučního řízení.
ISBN 978-80-7400-855-9

Klee, Lukáš
Stavební smluvní právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
2. vyd., 440 s., 999 Kč
Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově
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Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
308 s., 795 Kč
Svěřenský fond je pro širší a někdy
i odbornou veřejnost stále relativně
neznámým fenoménem, který byl do
českého právního prostředí zaveden
v rámci rekodifikace soukromého
práva jakožto svébytná forma správy
cizího majetku.
ISBN 978-80-7552-568-0

Mach, Tomáš
Vademecum of International
Investment Law

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 156 s., brož. 275 Kč
Vademecum of International Investment Law je anglicky psaná
monografie pojednávající o mezinárodním právu ochrany investic. Kniha
se zaměřuje na materiální právo
ochrany investic.
ISBN 978-80-261-1061-3

Šámal, Pavel; Vanduchová,
Marie; Gřivna, Tomáš a kol.
Trestní právo hmotné

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1204 s., váz. 1350 Kč
Osvědčená vysokoškolská učebnice
trestního práva hmotného je určena
především studentům právnických
fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních
zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků.
ISBN 978-80-7598-764-8

Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 154 s., 295 Kč
Publikace po roce navazuje na
knihu Whistleblowing – minulost,
přítomnost, budoucnost. Obsahuje
především příspěvky přednesené na
konferenci Whistleblowing a (nejen)
transpoziční legislativa, která se konala dne 20. září 2021 na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy.
ISBN 978-80-7676-259-6

Zahumenská, Vendula; Zahumenský, David
Obec a investor nad územním
plánem. Změny regulace,
náhrady za zmařené investice
a veřejná infrastruktura

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 96 s., brož. 330 Kč
Kniha se primárně zabývá zásahy
do vlastnického práva při územním
plánování, náhradami škod za změny
v územních plánech a tím, jak předcházet sporům uzavíráním vhodných
smluv s investory.
ISBN 978-80-7676-323-4

PSYCH O LOG I E
Azri, Stephanie
Aktivujte svou psychickou
odolnost

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Portál, 2022, 184 s., brož. 369 Kč
Autorka představuje 12 základních
dovedností, které potřebujeme k aktivaci své psychické odolnosti.
ISBN 978-80-262-1853-1

Bernhardt, Klaus
Jak neztratit chuť do života

Překl. Breuerová, Alena, Brno: CPress, 2022, 248 s., brož. 369 Kč
Příčiny deprese a vyhoření a co proti
nim dělat. Cílem této knihy je podat
jasné a co nejjednodušší návody, jak
zjistit pravé příčiny deprese a vyhoření a naučit se s nimi zacházet, či jak
depresívní příznaky rychle zmírnit.
ISBN 978-80-264-3871-7

Chopra, M.D., Deepak
Metačlověk – Osvoboďte svůj
nekonečný potenciál

Olomouc: Anag, 2022, 1. vyd., 360 s.,
brož. 399 Kč
Je možné vydat se za hranice každodenního života a zakusit vyšší stavy
vědomí? V knize Metačlověk nám autor ukazuje cestu k vyššímu vědomí,
která každému z nás umožní uvědomit si svůj nekonečný potenciál.
ISBN 978-80-7554-359-2

Kaver, Anna
Cesty ke klidu

Překl. Doležalová, Ela, Praha: Portál,
2022, 144 s., brož. 299 Kč
Jsem dost dobrý? Jsem milovaná? Má
můj život smysl? Je můj život dostatečně bezpečný? Autorka, švédská
terapeutka, si dala za cíl v této knize
„přiblížit štěstí i výzvy obsažené v lidském bytí“.
ISBN 978-80-262-1856-2

Kujan, René; Randák, Dušan
Umění nepít

Brno: CPress, 2022, 200 s., brož.
349 Kč
Už se vám stalo, že jste někomu ve
svém životě řekli NE a následně zjistili, že vám nejen nechybí, ale že je vám
bez něj mnohem lépe?
ISBN 978-80-264-3872-4

Murdock, Maureen
Hrdinka v nás

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Portál,
2022, 248 s., brož. 399 Kč
Cyklický proces hledání použitelné,
naplňující, moderní ženské identity
nás provází po celý život. Slavná,
stále znovu vydávaná kniha o této
pouti, obohacená mnoha konkrétními příběhy, pracuje s jungovskými
archetypy, mýty a sny.
ISBN 978-80-262-1862-3

Oaklander, Violet
Ukrytý poklad

Překl. Koupilová, Marcela, Praha:
Portál, 2022, 256 s., flexovazba,
459 Kč
Téměř tři desetiletí po knize Třinácté
komnaty dětské duše, kterou mnozí
považují za základní knihu o terapii
hrou, přišla autorka s novou publikací.
ISBN 978-80-262-1879-1

Parchiťko, Lidija
Mám vztek! A nestydím se za to

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Pragma, 2022, 248 s., váz. 299 Kč
Matka nemá právo zlobit se na své
děti. Nesmí být unavená, podrážděná, vyčerpaná.
ISBN 978-80-242-7653-3

Rutherford, Margaret Robinson
Perfektně skrytá deprese
Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Portál, 2022, 224 s., brož. 365 Kč
Když váš život vypadá perfektně,
ale stále vám něco chybí… Pokud

bibliografie
vám jako malým říkali, že bolestivé
emoce jsou známkou slabosti, nebo
že pokud jste zranitelní, je to pro vás
nebezpečné, pak je kniha pro vás.
ISBN 978-80-262-1878-4

RELIGIONISTIKA
Bubík, Tomáš;
Havlíček, Jakub (eds.)
Academic Study of Religions in
a Cognitive, Anthropological and
Sociological Perspective
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 248 s.
Publikace pojednává o aktuálních
problémech religionistiky jako
akademické disciplíny, zejména pak
o kognitivním, antropologickém a sociologickém výzkumu náboženského
myšlení a chování.
ISBN 978-80-244-5982-0

Bulík, Tomáš;
Kotherová, Silvie (eds.)
Religionistika v kognitivní,
antropologické a sociologické
perspektivě

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 236 s.
Publikace pojednává o aktuálních
problémech religionistiky jako
akademické disciplíny, zejména pak
o kognitivním, antropologickém a sociologickém výzkumu náboženského
myšlení a chování.
ISBN 978-80-244-5960-8

SBO R N Í K Y
In memoriam Zdeněk Masopust

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 293 s., brož.
Sborník příspěvků a vzpomínek
přátel a spolupracovníků vydávaný
při příležitosti desátého výročí úmrtí
Zdeňka Masopusta.
ISBN 978-80-261-1072-9

Pfeiffer, Magdalena a kol.
Liber Amicorum Monika
Pauknerová

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
552 s., 550 Kč
V roce 2021 se dožívá významného
životního jubilea prof. JUDr. Monika
Pauknerová, CSc., DSc. K její poctě
byla vydána tato kniha, v níž se
sešly příspěvky od téměř padesáti
předních českých i zahraničních
odborníků.
ISBN 978-80-7676-187-2

Vybrané instituty nové úpravy
soukromého a trestního práva
v aplikační praxi II. Sborník
studentských příspěvků

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 422 s., brož.
Sborník je výsledkem vědeckého
bádání studentů magisterského studia Fakulty právnické Západočeské
univerzity v Plzni.
ISBN 978-80-261-0581-7

SO CIO LO G I E
Bregman, Rutger
Lidstvo. Dějiny naděje

Praha: Argo, 2022, 428 s., váz.
Na přesvědčení, že člověk je od přirozenosti sobecký a nedůvěryhodný,
se vzácně shodnou všichni, zastánci
levice i pravice, psychologové i ekonomové, myslitelé dnešní i ti dávno
mrtví.
ISBN 978-80-257-3693-7

z n o v i n e k k 14 . 3 . 2 0 2 2 3 0 5 t i t u l ů
Dušek, Jiří
Politiky a strategie pro regionální a udržitelný rozvoj v místním
kontextu
České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2022, 1. vyd., 207 s., 275 Kč
Publikace Politiky a strategie pro
regionální a udržitelný rozvoj v místním kontextu se zabývá v teoretické
i praktické rovině tématy spojenými
s vybranými problémy regionálního
rozvoje.
ISBN 978-80-7556-103-9

Polách, Vladimír
Exil jako kulturní a historický
fenomén

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 86 s.
Práce se věnuje fenoménu moderního emigrantství a politického exilu
z českých zemí a Československa 19.
a 20 století. Soustředí se především
na kulturní a literární aspekty tohoto
historického jevu.
ISBN 978-80-244-5595-2

Riegl, Martin; Doboš, Bohumil
Mezinárodní migrace pohledem
politických věd: historie, teorie
a současné otázky
Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2022, 1. vyd., 188 s., brož. 199 Kč
Kniha Mezinárodní migrace pohledem politických věd: historie, teorie
a současné otázky přináší příspěvky
k problematice migrace v Evropě.
ISBN 978-80-87558-35-5

Soukup, Petr
Pokročilá analýza dat v SPSS
a AMOS

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
288 s., brož.
Pokročilá analýza dat v SPSS a AMOS
navazuje na úspěšnou učebnici Statistická analýza sociálněvědních dat
(prostřednictvím SPSS), v níž autoři
čtenářům nabídli jednodušší postupy
analýzy sociálněvědních dat a složitější pouze naznačili.
ISBN 978-80-210-9935-7

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Kaku, Michio
Božská rovnice

Překl. Petříček, Jan, Praha: Prostor,
2022, 208 s., váz. 297 Kč
Světoznámý astrofyzik nás tentokrát
zve na pátrání po dokonalé rovnici,
která by pomohla odhalit nejhlubší tajemství našeho světa a celého vesmíru.
ISBN 978-80-7260-515-6

Ž IVOTN Í ST YL
Mayová, Katherine
Zimování. Hledání klidu v těžkých časech

Překl. Rottová, Kateřina, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 237 s., váz. 349 Kč
Zima mě zadusila, rozervala na kusy.
A v té bílé tmě jsem spatřila možnost
znovu se poskládat. Někdy náš život
ztratí směr.
ISBN 978-80-275-1026-9

ŽUR NALISTI K A
Adamová, Lenka
Astromedailonky. 20 slavných
osobností a jejich astromedailonky

M. Lenka Adamová, 2022, 1. vyd.,
208 s., 350 Kč
Osobnosti (Verne, Gogh, Destinnová, Einstein, Christie, Hemingway,
Hitchcock, Picasso, Jung aj.) v jungovské astropsychologii. Výklad vybraných životních dějů. Srozumitelné
barevné horoskopy. Zdroje. Slovníček pojmů a rejstřík.
ISBN 978-80-270-9992-4

Etzler, Tomáš
Novinářem v Číně

Praha: Vyšehrad, 2022, 432 s., váz.
449 Kč
Když Tomáš Etzler přistál v říjnu
2006 v Pekingu, Čínu téměř neznal.
ISBN 978-80-7601-583-8

matematické
a přírodní vědy
FAUNA
Dostál, Aleš
Válka s vlky

Praha: Brána, 2022, 200 s., váz.
329 Kč
Soubor několika příběhů zasazených do východních Čech se zabývá
otázkou, zda ponechat v krajině
dosud kriticky ohrožený, avšak silně
expandující druh šelmy bez jakékoli
regulace.
ISBN 978-80-242-7865-0

Paličková, Kamila
Putování za zvířaty

Praha: Universum, 2022, 216 s., váz.
359 Kč
V rukou držíte knížku o Africe nejen
jako o světadílu, ale hlavně o genocidě zvířat, která jsou často symbolem
tohoto kontinentu.
ISBN 978-80-242-7871-1

K LIMATO LOG IE
Marshall, George
Ani na to nemyslete. Proč náš
mozek ignoruje změnu klimatu

Překl. Kačer, Tomáš, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 348 s., brož. 399 Kč
Zachránit planetu? Nejdřív je potřeba prozkoumat klima našich mozků.
Klimatická krize je tady a je reálná.
Hory vědeckých dat a důkazů prostě
nelze ignorovat.
ISBN 978-80-275-1024-5

PŘ Í RO DA
Klimešová, Jitka
Těla rostlin

Praha: Academia, 2022, 236 s., váz.
385 Kč
Kniha přístupnou formou přibližuje,
jak poznání tvarů rostlinného těla
přispělo a přispívá k porozumění
rostlinných životních strategií.
ISBN 978-80-200-3270-6

STATISTI K A
Blauwová, Sanne
Zrádná čísla. A jak jim stále
znovu podléháme

Překl. van Luxemburg, Jana, Brno:
Host, 2022, 1. vyd., 223 s., brož.
349 Kč
Nic nemůže být objektivnější než čísla
a statistika. Nebo ne? Život v moderní společnosti si nelze představit bez
čísel a statistik.
ISBN 978-80-275-0924-9
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Z AH R ÁD K ÁŘ I

KUCHAŘ K Y

Makrlíková, Dana
Zahrady od Dany

Havlová, Vladimíra
Kuchařka při onemocnění jater

Brno: CPress, 2022, 176 s., váz.
499 Kč
Moderátorka televizních pořadů
pro zahrádkáře Dana Makrlíková
ví o zahradní architektuře první
i poslední!
ISBN 978-80-264-4058-1

technické vědy
D O PR AVA
Heller, Petr
Kolejová vozidla III

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 504 s., brož. 309 Kč
Třetí a závěrečný díl oblíbené trilogie
knih o kolejových vozidlech. Kniha
je věnována převážně kolejovým
vozidlům městské hromadné dopravy − tedy tramvajovým vozidlům,
vozidlům metra a jejich stavebním
strukturám.
ISBN 978-80-261-1047-7

Mervart, Michal; Rathouský,
Bedřich; Novák, Radek a kol.
City logistika

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
116 s., 199 Kč
Publikace se zabývá komplexním
pojetím city logistiky, jak v klasickém
smyslu nákladní dopravy ve městech,
tak v rozšíření na segment osobní
dopravy.
ISBN 978-80-7676-213-8

E NC YK LO PE D IE

Praha: Vyšehrad, 2022, 120 s., brož.
199 Kč
Knížka zkušené nutriční sestry vychází z přísné jaterní diety a snaží se
nemocným zpestřit jídelníček.
ISBN 978-80-7601-578-4

RO ČE N K Y
Hátle, Jiří (ed.);
Molnár, Josef (ed.)
Přírodovědný klokan 2020/2021
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 24 s.
Ročenka soutěže.
ISBN 978-80-244-6031-4

SBO R N Í K Y
Ošetřovatelské intervence ve
vztahu k ošetřovatelským diagnózám. Recenzovaný sborník
vědeckých prací

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 120 s., brož.
Sborník vědeckých prací.
ISBN 978-80-261-1056-9

SE XUALITA
Dawsonová, Juno
Tahle kniha je teplá

Překl. Xaverová, Olga, Praha: Yoli,
2022, 280 s., brož. 359 Kč
Tato otevřená a zábavná knížka vám
ukáže, jaké to je být gay, lesba, transgender nebo nebinární.
ISBN 978-80-242-7892-6

Šuman-Hreblay, Marián
Encyklopedie traktorů

Kašparová, Zuzana;
Ferjančeková, Terézia
Vyhonit ďábla

PO ČÍTAČE

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y

Rachůnek, Lukáš
Blender 2.9: Základy modelování pomocí příkladů

Dubová, Olga; Zikán, Michal
Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví

RUČN Í PR ÁCE

EKG v akutní kardiologii

Brno: CPress, 2022, 224 s., váz.
429 Kč
Encyklopedie traktorů popisuje české
i slovenské kolové a pásové traktory,
lokomobily a motorové pluhy, používané od přelomu 19. a 20. století až
do současnosti.
ISBN 978-80-264-4060-4

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 86 s.
Skriptum je určeno pro studenty geometrie, počítačové grafiky, grafického
designu a podobných oborů. Blender
je jedním z nejznámějších programů
pro prostorové modelování.
ISBN 978-80-244-6033-8

Nachtmannová, Alena (ed.)
Kdo vyšívá, nehřeší. Liturgické
textilie z darů českých šlechtičen

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 368 s., 499 Kč
Katalog je věnován dosud velmi málo
zkoumaným tématům umělecky
ztvárněných parament a významu
ruční práce v životě urozených žen.
V katalogu jsou nejkrásnější díla
vyšívačské práce od baroka po secesi
ze sbírek NPÚ a pražského arcibiskupství.
ISBN 978-80-244-5998-1

Praha: Listen, 2022, 200 s., váz.
379 Kč
Masturbace, orgasmy, porno, tělo,
sexismus, ale i rozchody a přátelství.
ISBN 978-80-242-7905-3

Praha: Maxdorf, 2022, 2. vyd., 880 s.,
váz. 1295 Kč
Druhé vydání mimořádně úspěšné
publikace, která oslovila gynekology−
porodníky od ambulancí po specializovaná pracoviště.
ISBN 978-80-7345-716-7
Praha: Maxdorf, 2022, 468 s., váz.
Publikace kolektivu předních českých
kardiologů EKG v akutní kardiologii
vzbudila zasloužený zájem jak mezi
kardiology, tak mezi internisty a intenzivisty.
ISBN 978-80-7345-419-7

Jirušková, Miluše
Procvičujme paměť

Praha: Edika, 2022, 128 s., brož.
269 Kč
Procvičte si paměť zábavnou formou!
Procvičování paměti bychom neměli
nechávat až na stáří.
ISBN 978-80-266-1724-2

bibliografie
Němec, Pavel; Kousal, Bohdan;
Löfflerová, Veronika
Optická koherenční tomografie

Praha: Maxdorf, 2022, 3. vyd.,
505 s., váz.
Optická koherenční tomografie
(OCT) je velmi cennou a využívanou
diagnostickou metodou vyšetření
sklivce, vitreoretinálního rozhraní,
sítnice a cévnatky.
ISBN 978-80-7345-713-6

Pazdera, Jindřich
Základy ústní a čelistní chirurgie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 5. vyd., 336 s., 465 Kč
Učebnice je určena pro studenty
magisterského programu zubního
lékařství. Její v pořadí již páté vydání
je aktualizováno s přihlédnutím ke
změnám některých terapeutických
postupů, k nimž došlo v poslední
době.
ISBN 978-80-244-5972-1

Szkorupa, Marek a kol.
Chylothorax. Průvodce pro chirurgy, pediatry a interní obory

Cvičebnice je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ a studenty 2. ročníku osmiletých gymnázií.
ISBN 978-80-266-1705-1

Jirušková, MIluše
Zábavné čtení (nejen) pro
dyslektiky

Praha: Edika, 2022, 104 s., brož.
269 Kč
Publikace je určena dětem od 7 let,
zejména těm, kteří mají problémy se
čtením a s vnímáním obsahu čteného
textu. Své čtenářské dovednosti s její
pomocí ale mohou rozvíjet také žáci
bez těchto obtíží.
ISBN 978-80-266-1703-7

Kamlachová, Petra
Přijímací zkoušky z češtiny

Praha: Edika, 2022, 88 s., brož.
269 Kč
Kniha umožní žákům 9. ročníků cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí
didaktického testu, který je součástí
přijímacích zkoušek.
ISBN 978-80-266-1718-1

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd., 118 s.,
váz. 395 Kč
Chylothorax vzniká nahromaděním
chylózního výpotku v pleurální dutině. Etiologie může být různorodá, od
kongenitální přes zánětlivou, maligní
až po traumatickou příčinu, která
vzniká nejčastěji po operacích mediastina, srdce a plic.
ISBN 978-80-7345-717-4

Košková, Lenka; Růžek, Miroslav
Grafomotorická cvičení pro
předškoláky

umění; hudba

Kučerová, Jaroslava; Gazdíková,
Vlasta
Diktáty a testy pro 9. třídu

DESIG N
Dostál, Jan
MRAK/CLOUD EXPO 2020

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 36 s.
Průvodce návrhem, výrobou a instalací výzdoby českého stánku na Expo
2020 v Dubaji.
ISBN 978-80-244-6029-1

FOTOG R AFI E
Bieleszová, Štěpánka
Karel Kašpařík

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 128 s., 290 Kč
Karel Kašpařík (1899–1968), výrazná
osobnost české meziválečné fotografie třicátých let 20. století. Kniha
v textové a obrazové části čerpá
z bohatého archivního fondu autora,
uloženého ve fotografické sbírce
v Muzeu umění Olomouc.
ISBN 978-80-244-6005-5

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Bednářová, Jiřina
Jak se pastelky učily kreslit

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož.
199 Kč
Publikace je určena předškolním
dětem k rozvoji grafomotorických
schopností − nácviku kreslení jako
předpokladu pro úspěšné psaní.
ISBN 978-80-266-1721-1

Gazdíková, Vlasta
Diktáty a testy pro 7. třídu

Praha: Edika, 2022, 116 s., brož.
199 Kč

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož.
199 Kč
Pracovní sešit je určený všem předškolákům, které brzy čeká nástup do
první třídy a tam i jejich vlastní školní
pero a doopravdické psaní.
ISBN 978-80-266-1699-3

Praha: Edika, 2022, 124 s., brož.
199 Kč
Cvičebnice je určena pro žáky 9.
ročníku ZŠ a studenty 4. ročníku osmiletých gymnázií.
ISBN 978-80-266-1704-4

FYZIKA
Chajda, Radek
Fyzika je hra pro 2. stupeň ZŠ

Praha: Fragment, 2022, 104 s., brož.
229 Kč
Fyzika patří mezi předměty, které bývají považovány za složité a obtížně
pochopitelné.
ISBN 978-80-253-5535-0

Kolářová, CSc., doc. RNDr. Růžena; Bohuněk, PaedDr. Jiří; Štoll,
CSc., doc. Ing. Ivan a kol.
Fyzika pro 9. ročník základní
školy
Praha: Prometheus, 2022, 2. vyd.,
232 s., brož. 174 Kč
Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná
v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem. V jednotlivých článcích
je uvedeno stručné vysvětlení nových
poznatků a ukázky jejich využití
v denním životě.
ISBN 978-80-7196-499-5

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Augustýnková, Marta
Začínáme s arabštinou

Praha: Edika, 2022, 48 s., brož.
299 Kč
Víte, čím se liší hidžáb od nikábu?
Učte se arabsky zábavnou formou!
ISBN 978-80-266-1716-7

z n o v i n e k k 14 . 3 . 2 0 2 2 3 0 5 t i t u l ů
González, Manuel Díaz-Faes;
Macíková, Olga; Mlýnková,
Ludmila
Cvičebnice španělské gramatiky
Praha: Edika, 2022, 368 s., brož.
499 Kč
Publikace je určena studentům
španělštiny, kteří si chtějí procvičit
teoretické znalosti jazyka.
ISBN 978-80-266-1708-2

Hrčková, Jana
Ruské byliny A1/A2

Praha: Edika, 2022, 88 s., brož.
249 Kč
V knize najdete celkem 8 bylin, které
byly zpracovány pro účely těch zájemců, kteří teprve začínají se čtením
v cizím jazyce.
ISBN 978-80-266-1723-5

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 134 s., brož. 429 Kč
Publikace Školák se speciálními vzdělávacími potřebami přináší nápady,
jak pracovat s těmito žáky v průběhu
plnění školní docházky, a to jak ve
výuce, tak mimo ni.
ISBN 978-80-7496-305-6

Nádvorníková, Hana
Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 194 s., brož. 399 Kč
Publikace Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání je metodickou
příručkou, která se věnuje rozvíjení
poznávacích (kognitivních) procesů
a řeči u dětí předškolního věku.
ISBN 978-80-7496-467-1

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE

spor t
a tělov ýchova

Chlebda, Barbara; Danecka, Irena
Ahoj, sasiedzi!

HOROLEZEC T VÍ

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 160 s.
Učebnice polštiny pro úroveň A2–B1.
ISBN 978-80-244-5975-2

Merz, Lukáš (ed.)
HELP2 – Healthcare Language
Learning Programme 2 − Deutsche Lernbausteine

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 206 s.
Publikace je výstupem projektu Healthcare English Learning
Programme 2 (HELP2) v rámci
programu Erasmus+ (2018−1−CZ01−
KA203−048150). Obsahuje 10 kompaktních celků pro výuku a studium
odborné němčiny u vybraných zdravotnických oborů.
ISBN 978-80-244-6001-7

Merz, Lukáš (ed.)
HELP2 – Healthcare Language
Learning Programme 2 − Modules in English

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 292 s.
Publikace je výstupem projektu Healthcare English Learning
Programme 2 (HELP2) v rámci
programu Erasmus+ (2018−1−CZ01−
KA203−048150). Obsahuje 14 kompaktních celků pro výuku a studium
odborné angličtiny u vybraných
zdravotnických oborů.
ISBN 978-80-244-5999-8

M ATE M ATI K A
Budínová, Irena; Vaňurová, Milena; Durnová, Helena a kol.
Matematika pro bystré a nadané
žáky

Praha: Edika, 2022, 96 s., brož. 249 Kč
Kniha je určena všem učitelům,
rodičům nebo prarodičům, kteří
mají ve svém okolí matematicky
nadané či šikovné dítě a potřebují
získat inspiraci k tvoření dalších
úloh pro rozvoj nadějného
matematika.
ISBN 978-80-266-1706-8

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Kendíková, Jitka; Trousilová, Anna
Školák se speciálními vzdělávacími potřebami
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Bidlasová, Markéta;
Holeček, Marek
Dotknout se duše

Brno: CPress, 2022, 200 s., váz.
429 Kč
Bilanční rozhovor o zdolávání vrcholů v horách i uvnitř nás. Špičkový
horolezec, vyznavač alpského stylu,
držitel mezinárodního ocenění Zlatý
cepín.
ISBN 978-80-264-4089-5

JÓGA
Konečná, Šárka
Deník moderní jogínky

Praha: Motto, 2022, 224 s., váz.
299 Kč
Měli jste někdy chuť se vším praštit
a obrátit svůj život naruby? Přesně to
udělá Šárka, když se vydá do indického ášramu na kurz lektorky jógy.
ISBN 978-80-267-2206-9

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Lukeš, Zdeněk
Psí vycházky 7. /Karlín/.
Za moderní architekturou Prahy
se Zdeňkem Lukešem

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 208 s., váz.
Sedmá Psí vycházka nás zavede do
Karlína – svérázné pražské čtvrti.
Není velká, tramvají Karlínem projedete za pár minut, pěšky jím projdete
zhruba za dvě hodiny. Proto si tuto
městskou část můžeme prohlédnout
celou.
ISBN 978-80-7422-831-5

jazykověda;
literární vědy
LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Fialová, Ingeborg (ed.);
Flekal, Radek
Dvě pražské detektivky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 372 s., 250 Kč
Autor úvodu, doktorand Radek
Flekal, objevil dva zapomenuté

autory pražské německé literatury,
Lousie Weinerta-Wiltona a Edgara
Mariu Foltina. Oba autoři mají
společné to, že kromě jiného
publikovali i texty detektivního
žánru.
ISBN 978-80-244-6024-6

krásná literatura
BIOG R AFI E
Holubec, Stanislav
Nešťastná revolucionářka.
Myšlenkový svět a každodennost Luisy Landové-Štychové
(1885−1969)

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 456 s., váz.
Kniha se zabývá českou političkou,
publicistkou a jednou z prvních
poslankyň československého parlamentu Luisou Landovou-Štychovou
(1885–1969). Vychází z autorčiny
rozsáhlé a dosud neprobádané pozůstalosti.
ISBN 978-80-7422-809-4

CESTO PISY
Coelho, Paulo
Poutník. Mágův deník

Praha: Argo, 2022, 224 s., brož.
Tato kniha, která získala autorovi mimořádnou popularitu, je podrobným
líčením jeho pěší pouti do Santiaga
de Compostela a zhodnocením získané duchovní zkušenosti.
ISBN 978-80-257-3574-9

Chrdle, Petr
Čína, Korea, Japonsko. Země
podobné, avšak rozdílné

Dobřichovice: Kava-Pech, 2022,
250 s., váz.
Autor popisuje své zážitky v uvedených třech zemích, kde měl možnost
(zejména v Jižní Koreji a Japonsku)
poznat z blízka jak život v rodinách,
tak i na univerzitách a v náboženských centrech.
ISBN 978-80-88326-22-9

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Beran, Ladislav
Panoptikum města Písku

Brno: Moba, 2022, 288 s., váz.
To, že si známý písecký autor, bývalý
komisař kriminální služby Ladislav
Beran, vybral pro svoji další knihu krimi povídek název Pantoptikum města
Písku, není náhoda.
ISBN 978-80-279-0262-0

Castillo, Linda
Pocit hanby

Překl. Mitlenerová, Silvie, Brno:
Moba, 2022, 304 s., váz.
Na opuštěné farmě je zavražděna
amišská babička, a navíc je unesena
její sedmiletá vnučka. Policejní náčelnice Kate Burkholderová se případem okamžitě začíná zabývat.
ISBN 978-80-279-0067-1

Cílek, Roman
Augiášův chlév

Brno: Moba, 2022, 256 s., váz.
„Finito! Život dobrodruha na volné
noze Roberta Balcara za pár hodin
ukončily dvě kulky. Byly vypáleny
z dalekonosné pušky, přičemž první
ze střel ho nezasáhla zcela přesně,

bibliografie
čímž mu byly dopřány ještě dvě vteřiny vědomí.
ISBN 978-80-279-0257-6

Čekanová, Andrea
Nepečené dezerty Kateřiny A.

Brno: Moba, 2022, 240 s., váz.
Co mají společného nepečené dezerty a domácí násilí? Všechno, řekla by
Kateřina, toho času vzorná stepfordská panička. Nepečené dezerty je ten
poslední soubor v počítači, který by
její manžel otevřel.
ISBN 978-80-279-0268-2

Finlay, Mick
Vražedná jáma

Překl. Pechalová, Petra, Brno: Moba,
2022, 464 s., váz.
Píše se rok 1896 a na předních stránkách novin se opět zjevuje Sherlock
Holmes s úspěšně vyřešenými případy pro aristokratickou smetánku.
ISBN 978-80-279-0032-9

Granger, Ann
Prvotřídní vražda

Překl. Martinová, Michaela, Brno:
Moba, 2022, 320 s., váz. 349 Kč
Když inspektor Ben Ross ze Scotland
Yardu jedné sobotní noci koncem
října 1867 kráčí domů, Londýn halí
neproniknutelná nažloutlá mlha. Než
se ráno zvedne, leží v Green Parku
zavražděná žena.
ISBN 978-80-279-0052-7

H. Durrant, Helen
Další oběť

Brno: Moba, 2022, 264 s., váz.
U manchesterského kanálu je nalezeno spálené a týrané tělo mladého
muže. Oběť – student žurnalistiky, se
svým přátelům svěřil, že pracuje na
velké kauze, ovšem jeho smrt svede
policii na falešnou stopu.
ISBN 978-80-279-0244-6

Klevisová, Michaela
Dům na samotě

Praha: Motto, 2022, 296 s., váz.
399 Kč
Kdo vraždí mladé dívky? Výtvarnice
Nela po rozchodu s přítelem zůstala sama ve starém mlýně, který
původně s partnerem chtěli zrekonstruovat.
ISBN 978-80-267-2201-4

Klevisová, Michaela
Zmizela v mlze

Praha: Motto, 2022, 336 s., váz.
399 Kč
Kriminalista Josef Bergman chce
strávit poklidnou dovolenou v odlehlé vesnici u norského fjordu. Místo
rybaření se však ocitne v hodně zamotaném případu.
ISBN 978-80-267-2199-4

Lenormand, Frédéric
Případy soudce Ti. Jak zpracovat
podezřelého a kachnu na medu
Překl. Misařová, Vlasta, Praha:
Garamond, 2022, 176 s., brož.
Kdo je tajemný zabiják s trojzubcem, který vraždí občany Pu-jangu?
V tchangské Číně roku 669 soudce Ti
spravuje vzkvétající město na Velkém
císařském průplavu.
ISBN 978-80-7407-501-8

Lloyd, Ellery
Není jako ty

Brno: Moba, 2022, 336 s., váz.
Pro své oddané fanoušky je Emmy
Jacksonová alias @mamabezobalu

z n o v i n e k k 14 . 3 . 2 0 2 2 3 0 5 t i t u l ů
upřímná „Instamatka“, která vždycky
říká věci tak, jak jsou. Když se Emmyino manželství začne pod tlakem
rostoucího úspěchu hroutit, kolem
rodiny se začíná utahovat smyčka
skutečného nebezpečí… Sledují ji
miliony, špehuje jeden.
ISBN 978-80-279-0022-0

DIVADELNÍ HRY
Shakespeare, William
Timon Aténský

Překl. Hilský, Martin, Brno: Atlantis,
2022, 2. vyd., 124 s., brož. 198 Kč
Timon Aténský je méně známá hra,
kterou Shakespeare napsal společně
s Thomasem Middletonem. Podvojné
autorství se promítá i do žánrové
podvojnosti hry – kolísá mezi satirou
a tragédií.
ISBN 978-80-7108-378-8

ESE J E , ÚVAHY
Klimeš, David
Česko versus budoucnost

Praha: Vyšehrad, 2022, 248 s., brož.
349 Kč
Uznávaný novinář David Klimeš
pojmenovává v aktuální a potřebné
knize některé z nejzávažnějších problémů dnešního Česka.
ISBN 978-80-7601-595-1

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Douglasová, Donna
Sestřičky a zuřící válka

Překl. Klůfová-Štechová, Petra, Praha: Ikar, 2022, 368 s., váz. 399 Kč
Válka si vybírá svou daň a sestry z nemocnice Nightingale neúnavně slouží
své vlasti. Jennifer a Cissy, pravidelné
návštěvnice podniků ve West Endu,
se přihlásí jako dobrovolnice v naději,
že budou pečovat o pohledné vojáky.
ISBN 978-80-249-4663-4

Eidler, Petr
Přerušený řetězec

Brno: Moba, 2022, 320 s., váz.
Oskar Rosen se sice narodil koncem
druhé světové války v Čechách, ale
sedmdesát let prožil ve Francii.
ISBN 978-80-279-0260-6

Jager, Eric
Poslední souboj

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 296 s.,
váz. 349 Kč
Vzrušující příběh o duelu mezi dvěma
muži, ale také o ženě, která svou
odvahou změnila historii. Kniha se
stala inspirací stejnojmenného filmu
R. Scotta.
ISBN 978-80-7593-402-4

Jilesová, Paulette
Zprávy ze světa

Překl. Novotná, Kateřina, Praha:
Vyšehrad, 2022, 208 s., váz. 369 Kč
Předloha stejnojmenného filmu s Tomem Hanksem v hlavní roli. Jefferson
Kidd, kterého občanská válka Severu
proti Jihu připravila o živnost tiskaře,
ve svých sedmdesáti objíždí v sedle
městečka severního Texasu a předčítá místním za deseticent „zprávy
ze světa“.
ISBN 978-80-7601-593-7

Kubíková, Karla
Hájovna

Praha: Brána, 2022, 216 s., váz.
279 Kč
Píše se rok 1985. Linda žije na hájovně, která je součástí vojenského
prostoru, v němž jsou umístěni ruští
vojáci. Nemá je ráda a obává se jich,
ale se svým osobním životem mladé
manželky a matky je spokojená.
ISBN 978-80-242-7783-7

Lorentzová, Iny
Vandrovní apatykářka

Překl. Čížek, Vítězslav, Praha: Ikar,
2022, 400 s., váz. 399 Kč
Durynsko na prahu 18. století. Klára
je dcerou vandrovního apatykáře
Martina, který se na cestě beze stopy
ztratí. Rok nato zmizí i Klářin bratr
Gerold a rodina se octne v obrovské
nouzi.
ISBN 978-80-249-4669-6

Niedl, František
Krajina nočních jezdců

Brno: Moba, 2022, 320 s., váz.
349 Kč
Píše se rok 1422 a boj v Čechách se
rozhořel s plnou intenzitou.
ISBN 978-80-279-0322-1

Quinnová, Julia
Falešná manželka

Překl. Jašová, Jana, Praha: Ikar, 2022,
312 s., brož. 299 Kč
Cecilie Harcourtová se ocitá v nelehké životní situaci. Její bratr je těžce
zraněn ve válce v koloniích a ona se
o sebe musí najednou postarat sama.
Zdá se, že má jen dvě možnosti:
zůstat svobodná a stát se starou pannou, nebo se výhodně vdát.
ISBN 978-80-249-4695-5

Sally, Christie
Pletichy ve Versailles

Překl. Křivánková, Anna, Praha: Ikar,
2022, 480 s., váz. 499 Kč
Vláda Ludvíka XV. se chýlí ke konci,
ale jeho pověstná touha po ženské
společnosti není o nic slabší než za
časů sester de Mailly či vévodkyně de
Pompadour.
ISBN 978-80-249-4595-8

Vácha, Dalibor
Smrt na kůru

Praha: Argo, 2022, 320 s., váz.
398 Kč
Likvidace zastupujícího říšského protektora Heydricha bývá považována
za jeden z nejodvážnějších činů nejen
v kontextu československého odboje,
ale celé druhé světové války. Román
Smrt na kůru ukazuje přípravu k likvidaci nacistického smrtihlava.
ISBN 978-80-257-3723-1

Waltari, Mika
Egypťan Sinuhet

Hellmuthová, Marta, Praha: Vyšehrad, 2022, 832 s., váz. 599 Kč
Pozoruhodné a barvité osudy vypravěče Sinuheta čtenáře zavedou do
významných míst tehdejšího světa,
do válečné vřavy, nelítostných bojů
o moc, dvorských pletich a úkladů.
ISBN 978-80-7601-585-2

Zafón, Carlos Ruiz
Nebeský vězeň

Praha: Kalibr, 2022, 288 s., váz.
399 Kč
Barcelona, 1957. Daniel Sempere
a jeho přítel Fermín, hrdinové románu Stín větru, se vracejí, aby čelili
největší osudové výzvě.
ISBN 978-80-242-7921-3
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KOM I K SY
Moore, Alan
V jako Vendeta

Praha: BB art, 2022, 286 s., váz.
Děsivý a působivý příběh o ztrátě
svobody a identity v totalitní společnosti. V JAKO VENDETA, to je obraz
světa, kde vládne zoufalství a nic
nepromíjející tyranie.
ISBN 978-80-7595-551-7

LEG E N DY,
MÝ T Y, POVĚSTI
Eislerová, Jana
Staré pověsti české – pro děti

Praha: Fragment, 2022, 48 s., váz.
269 Kč
Staré pověsti české by měl znát každý
kluk či holka.
ISBN 978-80-253-5517-6

LITE R ATUR A
FAK TU
Lavay, Martin
Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

Praha: XYZ, 2022, 288 s., váz. 369 Kč
Tragický konec Djatlovovy výpravy.
Našli je v zimě, oblečené pouze do
spodního prádla, rozeseté ve sněhu
daleko od tábora.
ISBN 978-80-7683-045-5

OSO B N OSTI
Dell, Michael
Hraj fér a vyhraj

Překl. Havlíček, Martin, Brno: Zoner
Press, 2022, 324 s., brož.
Příběh zakladatele a ředitele jedné
z největších technologických společností v Americe.
ISBN 978-80-7413-472-2

PO E Z I E
Palla, Marian
Smrad škvařeného fousu

Brno: Druhé město, 2022, 112 s.,
váz. 279 Kč
Sbírka Smrad škvařeného fousu je
nesporným vyvrcholením dosavadní
autorovy básnické tvorby. Dosahuje
v ní − tu veršem volným, tu vázaným,
vždy však na nejmenší možné ploše −
oproštěnosti takřka zenové.
ISBN 978-80-7227-874-9

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Juráňová, Jitka
Zábavné úkoly pro seniory 4

Praha: Agentura Rubico, 2022,
132 s., brož. 149 Kč
Zábavné úkoly pro seniory jsou pracovní listy důmyslně sestavené tak,
aby dokázaly zaujmout a pestrostí
témat motivovaly k aktivitě.
ISBN 978-80-7346-293-2

POVÍ D K Y
Magris, Claudio
Zakřivený čas v Kremži

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Academia, 2022, 100 s., váz. 225 Kč
Soubor pěti povídek s tématem stáří
a plynoucího času, s nímž se musí
jednotliví protagonisté vyrovnat.
ISBN 978-80-200-3317-8

Vincentová, Hannah a kol.
Světlušky a jiné povídky

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 168 s., váz.
299 Kč
Povídková sbírka o obyčejných životech neobyčejných žen. Žena na prahu dospělosti se snaží vyjádřit hrůzu
a násilí, které vnímá kolem sebe.
ISBN 978-80-7662-271-5

PRÓZ A
Bojda, Martin
Principy přírody a milosti

Praha: Academia, 2022, 376 s.,
flexovazba, 450 Kč
Kniha vykládá dílo básníka a myslitelele Bartholda Heinricha Brockese na
pozadí německých a speciálně hamburských duchovních dějin 18. století
a ukazuje jeho moderní rysy, jež mu
v jeho době vynesly mimořádnou
popularitu.
ISBN 978-80-200-3230-0

Hnízdil, Jan; Klíma, Michal;
Nielsen, Tomáš a kol.
Kronika doby covidové

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 296 s., brož.
Kniha přináší soubor chronologicky
seřazených blogů a rozhovorů šesti
lidí z šesti zcela odlišných odvětví,
kteří měli pocit, že nemohou mlčet
a musí se k situaci vyjadřovat.
ISBN 978-80-7422-819-3

PŘ Í BĚ HY
Fusek, Wojciech; Porebski, Jerzy;
Chodil, Jiří
Lékaři na horách: neviditelní
hrdinové

Praha: XYZ, 2022, 376 s., brož. 399 Kč
Příběhy o mezích lidských možností,
o lidskosti, která prochází zkouškou
nad mraky.
ISBN 978-80-7597-987-2

Swift, Bella
Mops hvězdou

Překl. Krejčová, Šárka, Brno: CPress,
2022, 152 s., váz. 249 Kč
Když se Chloe stane hvězdou školního představení, Peggy už snad na ni
nemůže být hrdější.
ISBN 978-80-264-4035-2

ROM ÁNY
Abgarjanová, Narine
Tři jablka spadlá z nebe

Praha: Prostor, 2022, 264 s., brož.
Životem usmýkaná Anatolie Sevojancova se chystá na smrt. Nepochybuje, že má nevyléčitelnou nemoc a že
to s ní půjde rychle. Osud však pro ni
má připravenou úplně jinou cestu…
Podmanivý příběh o lásce a smrti.
ISBN 978-80-7260-523-1

Adolfssonová, Maria
Mezi ďáblem a mořem. Doggerland 3.

Překl. Olešová, Lucie, Praha: Argo,
2022, 320 s., brož. 448 Kč
Světově proslavená zpěvačka Luna se
po desetileté kariérní pauze vrací na
rodný Doggerland, aby tam natočila
nové album, a odstartovala tak svůj
comeback.
ISBN 978-80-257-3704-0

Arenz, Ewald
Staré odrůdy

Překl. Jůzová, Tereza, Brno: Host,
2022, 230 s., váz.

bibliografie
Román o tom, jak snadno lze ztratit
kontrolu nad životem a jak je obtížné
získat ji zpět.
ISBN 978-80-275-0834-1

Balzac, Honoré de
Elixír života

Překl. Melanová, Dana, Praha:
Odeon, 2022, 280 s., váz. 379 Kč
Honoré de Balzac (1799–
1850), jeden z nejznámějších
francouzských spisovatelů, se
proslavil zejména obřím literárním
dílem Lidská komedie (1842),
v němž se snažil postihnout
všechny aspekty života Francie
v ponapoleonské době.
ISBN 978-80-207-2078-8

Bannalec, Jean-Luc
Bretaňské speciality

Překl. Pondělíček, Jiří, Praha: Kalibr,
2022, 288 s., váz. 329 Kč
Devátý případ pro komisaře Dupina,
milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého
Pařížana za trest přeloženého do Bretaně – na konec světa.
ISBN 978-80-242-7793-6

Bellová, Bianca
Ostrov

Brno: Host, 2022, 184 s., váz. 329 Kč
Místo, kde příběhy jsou pravdivější
než skutečnost.
ISBN 978-80-275-1048-1

Bjergfeldtová, Annette
Kodaňská Píseň písní

Překl. Novotný, Robert, Brno: Host,
2022, 423 s., váz.
Životem kypící román o hledání lásky
století, velkých ztrátách i druhých
šancích.
ISBN 978-80-275-0781-8

Careyová, Ella
Stalo se v New Yorku

Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2022, 336 s., váz. 399 Kč
1942, New York. Lily Rose si užívá
perfektního života pod dozorem
milujících rodičů a práce snů, kterou
má ve vyhlášené secesní restauraci
Valentino´s.
ISBN 978-80-249-4706-8

Červenková, Michaela
Počítám s tebou

Praha: Yoli, 2022, 224 s., brož.
329 Kč
Kolik je na stropě zářivek?
ISBN 978-80-242-7894-0

Digma Čechová, Dagmar
Jedna z pěti

Brno: Moba, 2022, 256 s., váz.
Může být něco horšího než se na
oslavě svých čtyřicátin dozvědět,
že váš manžel má milenku? Může.
Edita se o tom přesvědčí, když zjistí,
že dotyčnou musí být jedna z jejích
nejlepších kamarádek.
ISBN 978-80-279-0273-6

Doderer, Heimito von
Strudlhofské schody aneb
Melzer a hlubina let

Překl. Sekal, Ondřej, Praha: Academia, 2022, 800 s., váz. 695 Kč
Heimito von Doderer (1896–
1966), jeden z klasiků moderní rakouské literatury, se stal všeobecně
známým až v poměrně pokročilém
věku právě románem Strudlhofské
schody, který poprvé vyšel roku
1951.
ISBN 978-80-200-3146-4

Gilman, David
Angličan

Překl. Jašková, Jana, Praha: Kalibr,
2022, 320 s., váz. 399 Kč
Tajná válka na pouštní hranici Mali
a Alžírska.
ISBN 978-80-242-7935-0

Gresham, William Lindsay
Ulička přízraků

Překl. Světlík, Martin, Praha: Vyšehrad, 2022, 360 s., váz. 429 Kč
Stanton Carlisle je kouzelník v potulném panoptiku, které lačnému
publiku nabízí různé bizarnosti: nejsilnějšího muže na světě, elektrickou
dívku i takzvaného divocha, nejnižší
formu lidské existence.
ISBN 978-80-7601-577-7

Guenassia, Jean-Michel
Zaslíbené země

Překl. Šimpachová, Iveta, Praha:
Argo, 2022, 660 s., váz. 598 Kč
Volné, dlouho očekávané pokračování mezinárodního bestselleru Klub
nenapravitelných optimistů (prestižní
Prix Goncourt des lycéens, přeloženo
do 11 jazyků, 14 tisíc prodaných výtisků českého překladu).
ISBN 978-80-257-3719-4

Hamouz, Jan
Třetí ucho

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 760 s.,
brož. 469 Kč
Z jednadvaceti krajin jich zůstalo
deset. Trat’Hys by nejspíš plakal. Erenézie se hroutí Darovi pod rukama,
proč ale řešit nemocné království,
když má člověk víno a děvky?
ISBN 978-80-275-0822-8

Harperová, Jane
Ztracený v pustině

Kalinová, Alžběta, Brno: Host, 2022,
1. vyd., 376 s., váz. 399 Kč
Proč se ze tří bratrů vrhne do náruče
smrti ten, který má vše, co si jen
může přát? Nathan, nejstarší z bratrů
Brightových, dobře ví, jak tvrdý je
život v nekonečném australském
vnitrozemí.
ISBN 978-80-275-1016-0

Harris, Sabrina D.
Jana Eyrová B1/B2

Praha: Edika, 2022, 160 s., brož.
299 Kč
Nejznámější dílo Charlotty Brontëové, román o statečné mladé ženě, které bylo tolik nepřáno osudem a která
se přesto dočkala svého štěstí, patří
mezi vrcholy anglické literatury.
ISBN 978-80-266-1702-0

Hart, Emma
Rande s knihomolkou

Překl. Bičíková, Zuzana, Praha: Fragment, 2022, 296 s., brož. 369 Kč
Pro Kinsley jsou knihy celý její život.
ISBN 978-80-253-5533-6

Hübl, Ondřej
Opona

Brno: Druhé město, 2022, 304 s.,
váz. 379 Kč
Román Opona je existenciální dystopií s prvky mysteriózního thrilleru.
ISBN 978-80-7227-875-6

Hurwitz, Gregg
Ztracený syn

Překl. Miklica, Petr, Praha: Talpress,
2022, 456 s., váz. 459 Kč
Sirotek X je konečně na odpočinku.
Jeho klid ale naruší telefonát ne-

z n o v i n e k k 14 . 3 . 2 0 2 2 3 0 5 t i t u l ů
známé ženy, která tvrdí, že je jeho
matka. Vše je o to záhadnější, že volá
z Argentiny. Evan se snaží přijít téhle
záhadě na kloub a vydá se za ní.
ISBN 978-80-7197-786-5

Kennedy, Elle
Hříšná noc

Praha: Baronet, 2022, 160 s., váz.
259 Kč
Občas trochu zlobit není špatný
nápad. Pokud jde o sex, hodná holka
Skyler Thompsonová je vždy opatrná
a vybírá si něco stálého a klidného
namísto divokého a vzrušujícího.
ISBN 978-80-269-1768-7

Překl. Musilová, Markéta, Praha:
Argo, 2022, 288 s., váz. 398 Kč
Něžný a dobrodružný příběh o chamtivosti a vině, fantazii a sebeklamu,
umění a přízracích minulosti.
ISBN 978-80-257-3649-4

Marcinów, Mira
Osiřelec

vínském dědečkovi. Spolu s domem
však musí přijmout i povinnost, že
pořídí soupis nepřeberných kuriózních sbírek.
ISBN 978-80-257-3647-0

Waxman, Abbi
Číst, snít a milovat

Praha: Argo, 2022, 256 s., váz.
Vztah matky a dcery. Dobré rady,
výčitky a láska. Trochu nezdravá.
Ale ta máma měla dítě jako mladá
(„litovala, že ukončila studium, ne těhotenství“) a nestačila sama dospět,
pak onemocněla – a odešla dřív, než
zestárla.
ISBN 978-80-257-3623-4

Překl. Chodil, Jakub, Praha: Motto,
2022, 352 s., váz. 429 Kč
Dokud se život Niny točí jen kolem
knih, všechno je v naprostém pořádku. Nechává se unášet cizími příběhy
a obdivuje fiktivní hrdiny. Realita jí až
tak nevyhovuje, protože je nevyzpytatelná a na každém kroku číhá nějaké
překvapení.
ISBN 978-80-267-2194-9

Praha: Argo, 2022, 360 s., váz.
448 Kč
Protagonista knihy je – podle zvolené
autostylizace – představován postupně jako básník, dělnický vůdce,
bankéř, milionář, Američan, mystik,
filantrop či pyroman, ať už však na
sebe bere jakoukoli roli, zůstává
outsiderem.
ISBN 978-80-257-3662-3

Maršálek, Jiří
Lenost

Woodová, Naomi
Hra s tajemstvím

Laurenová, Christina
Každá ráda kamaráda

Morris, Liv
Utajené noci

Kořán, Jaroslav; Novák, Jan
Miliónový jeep

Překl. Sládek, Jan, Brno: Jota, 2022,
328 s., váz. 398 Kč
Hazel Camille Bradfordová ví, že
její chování často leze lidem krkem,
a většina mužů ji po pravdě nezvládá.
Romantický i zábavný příběh nejen
pro čtenářky, které si oblíbily románové série Vášnivý a Božský.
ISBN 978-80-7565-887-6

Leblanc, Maurice
Arsene Lupin: Dutá jehla

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2022,
248 s., váz. 299 Kč
Tentokrát půjde Lupinovi o hodně –
ve hře je totiž poklad francouzských
králů.
ISBN 978-80-7683-046-2

Leky, Mariana
Co je odtud vidět

Praha: Prostor, 2022, 312 s., brož.
„Když Selma řekla, že se jí v noci zjevila okapi, věděli jsme, že někdo z nás
brzy zemře,“ zahajuje své vyprávění
Selmina desetiletá vnučka Luisa.
Selmě se dosud zdálo o africké antilopě třikrát a pokaždé potom někdo
z vesnice zemřel.
ISBN 978-80-7260-522-4

London, Jack; Olšovská, Dana
Bílý tesák A1/A2

Praha: Edika, 2022, 80 s., brož.
249 Kč
Příběh o vlkovi, v jehož žilách koluje
psí krev, je zpracován pro začínající
čtenáře.
ISBN 978-80-266-1717-4

Maňák, Vratislav
Smrt staré Maši

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 242 s.,
váz. 329 Kč
Bylo, nebylo. Panna Maria zemřela
ve Varšavě, pytláci párali tetřevům
břicha, ze lvích tlap šily se maškarní
holiny, v Persii zavřeli brány karavanám, úplněk půjčoval zajícům na
kožich a nad Prahou kokrhal kouzelník Žito.
ISBN 978-80-275-1032-0

Mandelová, Emily St. John
Skleněný hotel
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Brno: Host, 2022, 183 s., váz.
Filozofická próza průzračná jako
horký středozemní den. Muž, který
přišel o manželku, se vrací na místo,
kde spolu trávili dovolenou. A kde
také před lety ztratil iluze o vlastní
bezúhonnosti.
ISBN 978-80-275-1046-7

Překl. Dresia, Ivana, Praha: Baronet,
2022, 320 s., váz. 349 Kč
Zádumčivý miliardář se zamiluje,
když si najme chůvu, která se má
starat o jeho malý uzlíček radosti.
Můj život měl řád. Byl předvídatelný
a hladký jako moje skotská.
ISBN 978-80-269-1759-5

Paigeová, Laurelin
Na vrcholu

Překl. Musiol, Pavel, Praha: Ikar,
2022, 248 s., váz. 299 Kč
Sebastianovi ovládají celé město.
Pche, dost možná celý svět! Ale já
z něj chtěla jen kousek.
ISBN 978-80-249-4694-8

Paris, B. A.
Přiveď mě zpátky

Překl. Medková, Karolina, Praha:
Motto, 2022, 288 s., váz. 399 Kč
Ona se ztratila, on šel dál, ale zůstala
spousta tajemství. Až doteď. Byli mladí a zamilovaní.
ISBN 978-80-267-2203-8

Puffrová, Tess M.
Zatracená láska

Praha: Fragment, 2022, 392 s., brož.
399 Kč
Každý z nich je úplně jiný, a přece
se přitahují jako magnety. Napínavý
román pro ty, co ještě nepřestali věřit
v pravou lásku.
ISBN 978-80-253-5545-9

Shepherdová, Megan
Psí hvězda

Překl. Kadlecová, Eva Pourová, Brno:
CPress, 2022, 240 s., váz. 299 Kč
Lajka je toulavé štěně, které v ulicích Moskvy bojuje o přežití. Jedné
noci je odvlečena ze svého úkrytu
v průchodu, aby se stala hvězdným
letcem – psem vycvičeným pro let
do vesmíru.
ISBN 978-80-264-4059-8

VanderMeer, Jeff
Prapodivné potíže I: Kuňkadlení
Překl. Křesťanová, Dominika, Praha:
Argo, 2022, 384 s., váz. 478 Kč
Čerstvě osiřelý šestnáctiletý mladík
zdědí panské sídlo po svém podi-

Překl. Novák, Lukáš, Praha: Akropolis, 2022, 328 s., váz. 359 Kč
Rafinovaně napsaný román o nebezpečně tenké hranici mezi láskou
a posedlostí, který se odehrává na
pozadí zřejmě nejturbulentnějších
časů moderní historie.
ISBN 978-80-7470-391-1

ROZH OVO RY
Kintera, Krištof; Vizina, Petr
Nad očekávání

Praha: Vyšehrad, 2022, 160 s., váz.
399 Kč
Umanutý živel české umělecké scény
v osobitém rozhovoru. Výtvarník
a sochař Krištof Kintera patří mezi
naše nejznámější a nejúspěšnější současné umělce.
ISBN 978-80-7601-594-4

SCI-FI, FANTASY
Bardugo, Leigh
Prohnilé město

Překl. Žemlová, Julie, Praha: Fragment, 2022, 432 s., váz. 499 Kč
Kazu Brekkerovi a jeho lidem se podařil nevídaný kousek, za který měli
přislíbenu tučnou odměnu.
ISBN 978-80-253-5531-2

Bardugo, Leigh
Šest vran

Překl. Žemlová, Julie, Praha: Fragment, 2022, 384 s., váz. 499 Kč
Za peníze se dá koupit všechno!
Nebo aspoň to platí v Ketterdamu,
ve kterém se nikdo nevyzná lépe než
Kaz Brekker, fenomenální podvodník
a zloděj.
ISBN 978-80-253-5530-5

Collins, Suzanne
Aréna smrti

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2022, 368 s., brož. 399 Kč
Hunger games slaví deset let! Nové
vydání s padesáti stranami bonusového materiálu. Země Panem – dvanáct
krajů a hlavní město Kapitol, které
všem ostatním krajům vládne.
ISBN 978-80-253-5537-4

Collins, Suzanne
Síla vzdoru

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2022, 344 s., brož. 399 Kč
Proti všem očekáváním přežila
Katniss hladové hry dvakrát, ale ani
poté nemá klid.
ISBN 978-80-253-5539-8

Collins, Suzanne
Vražedná pomsta

bibliografie
Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2022, 336 s., brož. 399 Kč
Katniss dosáhla vítězství v Hladových
hrách aktem vzdoru proti všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům.
ISBN 978-80-253-5538-1

Kuangová, R. F.
Maková válka

Překl. Orlando, Daniela, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 535 s., váz. 549 Kč
Vyškolili ji pro válku. Ona ji hodlá
ukončit. Když Rin složila kche-ťü —
zkoušky určené pro nejnadanější
žáky v říši — na výbornou, byl to šok
pro všechny.
ISBN 978-80-275-1025-2

M., Peta Freestone
Vůně Aramteshe – Koruna kouře

Překl. Buchlová, Martina Williams,
Brno: Moba, 2022, 424 s., váz.
Naši hrdinové Rakel a Ash, kteří se
v předchozím díle vydali na nebezpečnou cestu, aby nalezli protilék na jed,
který otrávil prince, tentokrát však musejí překonat nástrahy každý zvlášť.
ISBN 978-80-243-9757-3

Maasová, Sarah J.
Dvůr stříbrných plamenů

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2022, 728 s., brož. 499 Kč
Čtvrtý díl bestsellerové série Dvůr
trnů a růží. Nesta Archeron se marně
snaží zapomenout na hrůzy války
a vydobýt si své místo mezi vznešenými vílami.
ISBN 978-80-7661-383-6

Nesměrák, Martin
Démon přichází v mlze

Brno: Moba, 2022, 328 s., váz.
Poblíž hradu Landštejna jsou vysazeny dvě nové kolonizační osady.
Jejich výstavba se však nečekaně
komplikuje a osadníci jsou sužováni
neznámým zlem.
ISBN 978-80-279-0251-4

Noniová, Lynette
Ranhojička – Královna rebelů

Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Fragment, 2022, 416 s., váz. 449 Kč
Mnohým zachránila život, teď bude
bojovat o ten svůj. První díl napínavé
fantasy série. Už deset let přežívá
sedmnáctiletá ranhojička Kiva ve
věznici Zalindov.
ISBN 978-80-253-5504-6

Riordan, Rick
Apollónův pád-Hrobka nemrtvých

Překl. Chodilová, Dana, Praha: Fragment, 2022, 416 s., váz. 449 Kč
Být Apollónem není hračka, obzvlášť
když vás vykážou z Olympu, a ještě
vás uvězní v těle smrtelníka Lestera
Papadopoulose.
ISBN 978-80-253-5515-2

Zhao, Amélie Wen
Rudá Tygřice

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
CooBoo, 2022, 384 s., váz. 399 Kč
Druhý díl epické fantasy série Dědictví krve. Ana je jedinou přeživší
z cyrilské císařské rodiny.
ISBN 978-80-7661-385-0

TH R I LLE RY
Clarke, Amy Suiter
Odpočítávač

Překl. Jirák, Jan, Praha: Kalibr, 2022,
368 s., váz. 399 Kč

z n o v i n e k k 14 . 3 . 2 0 2 2 3 0 5 t i t u l ů
Strhující debutový thriller o sérii
rituálních vražd, která zůstala
nevyřešená – a nedokončená. Elle
Castillová se ve svém podcastu Odložená spravedlnost už dvě desetiletí
úspěšně věnuje starým kriminálním
případům.
ISBN 978-80-242-7878-0

Derňár, Peter
Ve tmě

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2022,
440 s., váz. 499 Kč
Strhující a mrazivý thriller slovenského autora o touze vyrovnat se
s minulostí, která bojuje s potřebou
dosáhnout v životě něco víc.
ISBN 978-80-7683-041-7

Frenchová, Tana
Slídil

Překl. Jeníková, Jitka, Praha: Argo,
2022, 354 s., váz. 398 Kč
Bývalý detektiv Cal Hooper je k smrti
unaven a útěk z rušného Chicaga do
odlehlé vesničky na západě Irska mu
připadá jako dokonalý nápad. Koupí
si polorozpadlý dům, plánuje jeho
rekonstrukci a procházky po nekonečně zelených kopcích.
ISBN 978-80-257-3652-4

Goffa, Martin
Člověk za oponou

Praha: Kalibr, 2022, 272 s., váz.
299 Kč
Novináře Marka „Terence“ Vráze
osloví s nabídkou doživotně odsouzený dvojnásobný vrah zvaný Rys.
ISBN 978-80-242-7941-1

Judžong, Čong
Sedm let temnoty

Překl. Ben-Ari, Petra, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 551 s., váz. 499 Kč
Jak daleko jsou lidé schopni zajít, aby
se mohli pomstít? Když je v přehradě
Serjong kousek od zapadlé korejské
vesnice nalezena mrtvá mladá dívka,
policie okamžitě zahájí vyšetřování.
ISBN 978-80-275-0678-1

May, Peter
Muž bez tváře

Překl. Drlík, Filip, Brno: Host, 2022,
2. vyd., 391 s., brož. 299 Kč
Z Velké Británie do Bruselu cestují
dva muži: volnomyšlenkářský novinář
Neil Bannerman a Kale — profesionální vrah. Bannerman od cesty neočekává nic víc než zdlouhavé politické
rešerše, avšak místo toho se ocitne
uprostřed tragédie.
ISBN 978-80-275-0814-3

May, Peter
Tichá smrt

Kaprová, Linda, Brno: Host, 2022,
2. vyd., 368 s., brož. 259 Kč
Smyslů zbavená pomstychtivost,
o smysly připravená oběť, sluncem
rozpálené španělské pobřeží a vrah
se srdcem chladným jako led.
ISBN 978-80-275-0812-9

Paris, B. A.
Za zavřenými dveřmi

Překl. Medková, Karolina, Praha:
Motto, 2022, 264 s., váz. 399 Kč
Dokonalé manželství, nebo dokonalá
lež? Thriller, který ohromil svět, vás
přinutí pozorněji sledovat dokonalé
páry kolem vás.
ISBN 978-80-267-2204-5

Pobi, Robert
Pod tlakem

Překl. Ryčovský, Ivan, Praha: Kalibr,
2022, 392 s., váz. 399 Kč
Napínavý thriller plný adrenalinové
akce a originálního humoru.
ISBN 978-80-242-7896-4

V ZPOM Í N K Y
Attenborough, David
Výpravy do divočiny

Překl. Jeníková, Jitka, Praha: Argo,
2022, 432 s., váz. 498 Kč
Žijící legenda a průvodce sérií
Zázračná planeta z produkce BBC, sir
David Attenborough, vypráví příběh
začátku své kariéry přírodovědce,
dokumentaristy a popularizátora.
ISBN 978-80-257-3739-2

Duda, Miloslav
Půlstoletí s chirurgií... nejen
olomouckou

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 396 s., 399 Kč
Vzpomínky profesora Miloslava
Dudy, předního českého chirurga
a absolventa Lékařské fakulty UP,
který téměř celý svůj profesní život
spojil s mateřskou fakultou a Fakultní
nemocnicí Olomouc.
ISBN 978-80-244-5955-4

Lochmannová, Alena
V první linii. Nelékaři v době
koronavirové

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 142 s., brož.
Publikace věnovaná činnosti studentů a absolventů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity
v Plzni v době koronavirové. Kniha
zprostředkovává zážitky, zkušenosti
a vzpomínky studentů, kteří nastoupili do boje s onemocněním covid-19
v první linii.
ISBN 978-80-261-0988-4

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Aiden, Thomas
Kluci ze hřbitova

Stupková, Kateřina, Praha: Yoli,
2022, 392 s., brož. 399 Kč
Trans kluk Yadriel by se rád zavděčil
své latinskoamerické rodině, která
má problém přijmout jeho gender.
Aby jim dokázal, že je pravý brujo,
rozhodne se s pomocí své sestřenky
a nejlepší kamarádky Maritzy provést
rituál s cílem vyvolat ducha jejich
zavražděného bratrance.
ISBN 978-80-242-7890-2

Bentleyová, Sue
Kouzelné koťátko – Letní
dobrodružství

Překl. Lopatová, Žofie, Praha: Fragment, 2022, 136 s., váz. 199 Kč
Pokračování oblíbené série pro
malé čtenářky plný magie, přátelství
a kouzelných zvířátek. Prázdniny na
venkově u tety?
ISBN 978-80-253-5512-1

Čepičková, Eva
Barunka z Borůvkového statku

Praha: Fragment, 2022, 72 s., váz.
249 Kč
Seznamte se s Barunkou a jejími
kamarády z Borůvkového statku – jezevčíkem Punťou, kočičkou Adélkou
a kozlíkem Lojzíkem. Každý den
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zažívají úžasná dobrodružství a o své
zážitky se moc rádi podělí.
ISBN 978-80-253-5505-3

Gaiman, Neil
Pirátský guláš

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2022, 48 s., váz. 348 Kč
Pan John McRumm je lodní kuchař,
pirát... a ta nejzvláštnější slečna na
hlídání, jakou jste kdy viděli.
ISBN 978-80-257-3711-8

Chainani, Soman
Škola dobra a zla

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2022, 416 s., váz. 369 Kč
Věříte pohádkám? Ve Škole dobra
a zla společně se Sofií a Agátou
poznáte, jak nebezpečné mohou pohádky být, zvlášť když vás vtáhnou do
děje a nebudou chtít pustit zpět.
ISBN 978-80-7661-389-8

Olšovská, Dana
Mauglí A1/A2

Praha: Edika, 2022, 80 s., brož. 249 Kč
Příběh o Mauglím je zpracován
pro začínající čtenáře, kteří si chtějí
vyzkoušet, jak si poradí se souvislým
textem v angličtině.
ISBN 978-80-266-1725-9

Stevensová, Robin
Záhada zamčeného kupé

Překl. Niklíčková, Alexandra, Praha:
Fragment, 2022, 360 s., váz. 349 Kč
Daisy Wellsová a Hazel Wongová
cestují na prázdniny slavným Orient
Expresem.
ISBN 978-80-253-5540-4

H RY
Lego Harry Potter. Kouzelná
překvapení

Brno: CPress, 2022, 32 s., brož. 199 Kč
Sestav minifigurku Nevilla Long
bottoma™ a pak se přidej k němu,
Harrymu a Hermioně a objev s nimi
hromadu kouzelných překvapení,
která se ukrývají v nejrůznějších zákoutích Bradavic™.
ISBN 978-80-264-3962-2

Lego Ninjago – Zlatá dárková
krabička

Brno: CPress, 2022, 64 s., brož.
299 Kč
V této akcí napěchované kovové krabičce najdeš 4 vzrušující knížky plné
komiksů a aktivit, které tě přenesou
přímo do světa Ninjago, i skvělou minifigurku Lloyda jako Zlatého nindžu,
s níž si můžeš hrát!
ISBN 978-80-264-3702-4

Neubauerová, Zuzana
Staň se hrdinou a zatoč s nudou!
Brno: CPress, 2022, 80 s., brož.
199 Kč
Chceš se stát hrdinou? V této knížce
na tebe čeká hned několik misí.
ISBN 978-80-264-4020-8

Pelánek, Radek
Šifry pro děti

Praha: Edika, 2022, 80 s., brož.
249 Kč
Více než 100 rozmanitých šifer čeká
na odvážlivce, který se pokusí prolomit jejich tajný kód!
ISBN 978-80-266-1715-0

Smolík, Honza
10 dobrodružných únikovek

Praha: Pikola, 2022, 96 s., váz. 259 Kč

Přicházíte rádi na kloub záhadám?
ISBN 978-80-242-7884-1

Šťávová, Leona
Zahrada dětem

Brno: CPress, 2022, 160 s., brož.
329 Kč
Kniha plná nápadů na zábavné
aktivity, které inspirují k pobytu na
čerstvém vzduchu.
ISBN 978-80-264-4053-6

LE PO R E L A
Miler, Zdeněk; Michalkov, Sergej
Moje štěně
Praha: Pikola, 2022, 12 s., 99 Kč
Klasické leporelo o dobrodružství
zvědavého, neposedného štěňátka je
dílem ilustrátora Zdeňka Milera.
ISBN 978-80-242-7891-9

PO HÁD K Y
365 pohádek do postýlky

Praha: Egmont, 2022, 376 s., váz.
449 Kč
Přečtěte si každý den jednu zábavnou
pohádku na motivy filmů společnosti
Disney!
ISBN 978-80-252-5174-4

Kahoun, Jiří
O autech. Pohádky na 4 kolech

Praha: Albatros, 2022, 80 s., váz.
299 Kč
Krátké pohádky plné aut! Čtení pro
kluky malé i velké!
ISBN 978-80-00-06583-0

Ledové království − 2 nové
příběhy. Jednorožec pro Olafa,
Překvapení na míru

Praha: Egmont, 2022, 48 s., váz.
249 Kč
V prvním příběhu se Olaf zamiloval
do knihy o bájných jednorožcích.
ISBN 978-80-252-5107-2

Máša a medvěd – Kufřík plný
příběhů

Praha: Egmont, 2022, 199 Kč
Pět pohádek v jednom kufříku. Nezbeda Máša a její kamarád medvěd
za vámi přicházejí s dalšími pěti příběhy, které zažili ve svém lese.
ISBN 978-80-252-3799-1

Medvídek Pú – Rok plný svátků
s Medvídkem Pú
Praha: Egmont, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Medvídek Pú rád slaví svátky se svými kamarády. Vždycky přitom zažije
nějaké nečekané dobrodružství.
ISBN 978-80-252-5143-0

Mrázková, Eva
České pohádky pro malé děti

Brno: CPress, 2022, 104 s., váz. 299 Kč
Bohatě ilustrovaná kniha, kde nemůže chybět perníková chaloupka,
Budulínek, Červená karkulka, neposlušná kůzlátka nebo třeba hrneček,
co umí vařit tu nejsladší kaši na světě.
ISBN 978-80-264-4054-3

Od pohádky k pohádce – Tlapková patrola

Praha: Egmont, 2022, 72 s., váz.
199 Kč
Tlapková patrola je parta obětavých
štěňat, která zachraňuje pobřežní
městečko Adventure Bay před
zkázou a prožívá přitom různá dobrodružství.
ISBN 978-80-252-5173-7

bibliografie
Od pohádky k pohádce – Tlapková patrola 2
Praha: Egmont, 2022, 64 s., váz.
199 Kč
Tlapková patrola opět zasahuje!
ISBN 978-80-252-5109-6

PRO DĚ TI
Belko, Tomáš
Princezna stokrát jinak

Praha: Albatros, 2022, 160 s., váz.
399 Kč
Největší dobrodružství? Najít cestu
sám k sobě!
ISBN 978-80-00-06538-0

Bentleyová, Sue
Kouzelné štěňátko – Chlupatý
zázrak

Překl. Lopatová, Žofie, Praha: Fragment, 2022, 120 s., váz. 199 Kč
Lily moc ráda vypomáhá ve stájích,
vždy ale odchází posmutnělá.
ISBN 978-80-253-5509-1

Bentleyová, Sue
Kouzelný králíček – Prázdninový
sen
Překl. Voborská, Kateřina, Praha:
Fragment, 2022, 120 s., váz. 199 Kč
Druhý příběh s králíčkem Šípem
ze série o kouzelných zvířátkách,
která umí vykouzlit dětem úsměv
na rtech. Becky se na prázdniny
moc těšila.
ISBN 978-80-253-5510-7

Bentleyová, Sue
Kouzelný králíček-Strážce klíče

Překl. Lopatová, Žofie, Praha: Fragment, 2022, 120 s., váz. 199 Kč
Nový příběh ze série o kouzelných
zvířátkách, která umí vykouzlit dětem
úsměv na rtech. Diana má starosti.
ISBN 978-80-253-5511-4

Bing – Čtyři roční období
s Bingem

Praha: Egmont, 2022, 128 s., váz.
349 Kč
Celý rok může být plný dobrodružství – ví to i zvídavý Bing, který děti
tentokrát provede čtyřmi ročními
obdobími.
ISBN 978-80-252-5118-8

Brázdová, Andrea
Deskové hry. Opakování pro
prvňáčky

Praha: Edika, 2022, 10 s., 249 Kč
Zábavné hry procvičující učivo. Celkem 4 herní plánky procvičují vybrané učivo první třídy.
ISBN 978-80-266-1689-4

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Osamělé lvíče

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 112 s., váz. 199 Kč
Emin strýček Horác cestuje po
celém světě a zachraňuje zvířátka,
která ztratila domov. První díl
kouzelné série pro všechny
milovnice zvířat!
ISBN 978-80-253-5507-7

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Roztomilá lama
Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 120 s., váz. 199 Kč
Ema život v Záchranné ZOO strýčka
Horáce zbožňuje. Pátý díl kouzelné
série pro všechny milovnice zvířat!
ISBN 978-80-253-5506-0

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Žárlivý
levhart
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Marčeková, Halka
Strašidýlka

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 112 s., váz. 199 Kč
Díky Emě a její mamince se všechna
nová zvířata v Záchranné ZOO strýčka Horáce vždycky rychle zabydlí.
ISBN 978-80-253-5513-8

Praha: Pikola, 2022, 128 s., váz. 329 Kč
Co myslíte, existují strašidla? Pokud
o tom jen trochu pochybujete, přečtěte si napínavý příběh pěti strašidýlek ze Strašihradu, která se úplnou
náhodou ocitnou ve světě lidí.
ISBN 978-80-242-7880-3

Čukovskij, Korněj
Doktor Bolíto

Mrázková, Eva
Cute-mazlíčci

Praha: Pikola, 2022, 104 s., váz.
249 Kč
Doktor Bolíto nikdy neodmítne pomoc žádnému zvířátku, dokonce se
naučil rozumět i zvířecí řeči.
ISBN 978-80-242-7864-3

Drijverová, Martina
České dějiny očima Psa

Praha: Albatros, 2022, 124 s., váz.
229 Kč
Máte rádi dějepis? Pak sáhněte po
této knížce. Pes žil totiž s lidmi odjakživa, doprovázel rytíře i sedláky, procházel dějinami. Se zaujetím sledoval
českou historii od praotce Čecha přes
Přemyslovce, Lucemburky, až k Janu
Husovi.
ISBN 978-80-00-06584-7

Fišarová, Michaela
A−Ž půjdeš do školy: Pro kluky,
co se neztratí
Praha: Albatros, 2022, 136 s., váz.
299 Kč
Máte doma předškoláka nebo
prvňáčka? Jedinečná obrázková
knížka, která provede čerstvé školáky abecedou a zároveň školním
prostředím.
ISBN 978-80-00-06537-3

Chainani, Soman
Škola dobra a zla – Svět bez
princů

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2022, 360 s., váz. 369 Kč
Navštivte se Sophií a Agátou podruhé Školu dobra a zla. Ale pozor!
Vstupujete do světa bez princů...
Návrat domů není pro Sofii ani
Agátu tak pohádkově úžasný, jak
doufaly.
ISBN 978-80-7661-388-1

Kačeří příběhy – Velká kniha
zábavy

Praha: Egmont, 2022, 112 s., brož.
299 Kč
Kamarádi z Kačerova pro vás připravili akční Velkou knihu zábavy.
ISBN 978-80-252-5026-6

Kneblova, Radka
Hravá zvířátka – zajímavosti,
hrátky a úkoly

Praha: Agentura Rubico, 2022,
132 s., brož. 169 Kč
Díky této knize se děti seznámí zábavnou a hravou formou s mnoha
překvapivými a pozoruhodnými fakty
ze života zvířat. Dozvědí se třeba,
proč chameleon mění barvu nebo
kolik kilogramů mohou vážit jelenovy
parohy.
ISBN 978-80-7346-272-7

Lebeda, Jan
Medulínek a vlaštovička Jůlinka
Praha: Pikola, 2022, 128 s., váz.
329 Kč
V chaloupce schované v lese žije se
skřítkem Medovníčkem a Medulkou
malý Medulínek.
ISBN 978-80-242-7837-7

Praha: Edika, 2022, 80 s., 329 Kč
Třpytivá kniha se samolepkami plná
malých cute mazlíčků.
ISBN 978-80-266-1694-8

My Little Pony-Čti a bav se
s námi

Praha: Egmont, 2022, 72 s., váz. 269 Kč
Užijte si zábavu s poníky!
ISBN 978-80-252-5162-1

Neubauerová, Zuzana
Vtipy pro děti 2

Brno: CPress, 2022, 104 s., váz.
199 Kč
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá
radost všem. Ať už se začtete do vtipů
o Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích,
z pohádek nebo dalších, pořádně
se zasmějete a budete mít dobrou
náladu.
ISBN 978-80-264-4028-4

Novotná, Ivana
Deskové hry. Procvičujeme L,
R, Ř

Praha: Edika, 2022, 10 s., 249 Kč
Hrajeme si a procvičujeme výslovnost. Všechny čtyři herní plánky jsou
vhodné pro malé děti, mají jednoduchá pravidla a jsou plné zábavy.
ISBN 978-80-266-1688-7

Novotná, Ivana
Logopedické vymalovánky

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož. 199 Kč
Logopedické vymalovánky jsou
určeny především předškolákům
a školákům, mohou je využívat rodiče
i učitelé v mateřských a základních
školách a speciální pedagogové.
ISBN 978-80-266-1714-3

Piroddi, Chiara
Montessori – Moje první kniha
o poznávání času

Praha: Slovart, 2021, 48 s., 179 Kč
Přijdeš na to, co se stalo dřív a co až
potom? Jak se přes den mění tvůj
stín? Co vyroste z malého semínka
a kdy to bude? Kteří živočichové prospí celou zimu? Sleduj, jak se město
mění v průběhu času.
ISBN 978-80-276-0217-9

Piroddi, Chiara
Montessori – Moje první kniha
o světě

Praha: Slovart, 2021, 48 s., 179 Kč
Děti se v knize vydají na cestu za
poznáním Země. Prozkoumají jednotlivé kontinenty, ponoří se pod
hladinu oceánů a pomocí vybarvování, dokreslování čar a nalepování
samolepek se dozvědí mnoho nových
a zajímavých informací.
ISBN 978-80-276-0216-2

Piroddiová, Chiara
Montessori – Moje první kniha
o vesmíru

Překl. Rozehnal, Jakub, Praha:
Slovart, 2021, 48 s., brož. 179 Kč
Koukáš se občas večer na oblohu plnou hvězd? Chceš vědět, proč je mě-
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síc někdy jako srpek a jindy jako velká
koule? Víš, jaký je rozdíl mezi raketou
a kosmickou stanicí? Zajímá tě život
astronautů na cestě do vesmíru?
ISBN 978-80-276-0237-7

Saint-Exupéry, Antoine de;
Olšovská, Dana
Malý princ A1/A2 (AJ−ČJ)

Praha: Edika, 2022, 88 s., brož.
249 Kč
Příběh o setkání letce, jehož letadlo
havarovalo v poušti, a malého chlapce z daleké planety je vhodný pro
čtenáře všech generací.
ISBN 978-80-266-1701-3

Sekora, Ondřej
Ferda Mravenec v cizích
službách

Praha: Pikola, 2022, 80 s., váz. 259 Kč
Nové vydání příběhů jedné z nejoblíbenějších postaviček českých dětí,
Ferdy Mravence, líčí trampoty sympatického všeuměla s puntíkovanou
kravatou v otroctví!
ISBN 978-80-242-7839-1

Sloanová, Michelle
Zvířecí dobrodruhové – Zachráněný srneček

Překl. Lněníčková, Irena, Praha:
Fragment, 2022, 112 s., váz. 199 Kč
Dojemný příběh pro milovníky přírody, dobrodružství a šťastných konců.
Izabela, Bertík a Gábina jsou členové
Klubu zvířecích dobrodruhů.
ISBN 978-80-253-5534-3

Sommer, Karla S.
Nejkrásnější příběhy o zvířátkách
Praha: Pikola, 2022, 128 s., váz. 259 Kč
Vítejte v říši zvířat a začtěte se do
kouzelných příběhů, plných zábavy
i poučení.
ISBN 978-80-242-7771-4

Staiová, Kari
Jonáš a Nenáš − Zloděj na útěku

Překl. Nejedlá, Pavla, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 34 s., váz. 349 Kč
Kdo je dobrý a kdo je zlý? Pozná se to
navenek? I takovéto závažné otázky
řeší Jonáš a Nenáš ve zdánlivě jednoduché knížce s podtitulem Zloděj na
útěku. Jonáš a Nenáš jsou jako den
a noc — každý úplně jiný.
ISBN 978-80-275-0925-6

Steve, Martin; Kerttula, Valpuri
Stroje kolem nás

Překl. Rybecká, Ivana, Praha: Pikola,
2022, 48 s., váz. 279 Kč
Jak se vlak udrží na kolejích? Co se
děje uvnitř skákací tyče? A co se stane, když spláchneš na toaletě?
ISBN 978-80-242-7718-9

Stewnerová, Tanya
Lili Větroplaška 8: Srnečka ve
sněhu

Praha: Pikola, 2021, 184 s., 140 Kč
Zvířecí tlumočnice Lili vyrazí s rodinou,
kamarádem Lukášem a jeho rodiči na
zimní dovolenou do Alp. Nastěhují se
do útulné horské chaty a v zasněženém
lese si užívají prázdniny.
ISBN 978-80-242-7596-3

Šiklová, Lucie
Nízkorozpočtové hry

Praha: Agentura Rubico, 2022,
104 s., brož. 209 Kč
Jak si hrát s dětmi a zároveň šetřit
svoji peněženku. Kniha přináší návody na širokou škálu her a hraček, které si můžete s dětmi snadno, rychle

a levně vyrobit.
ISBN 978-80-7346-292-5

Špaček, Ladislav
Dědečku, vyprávěj o světě

Praha: Pikola, 2022, 160 s., váz.
359 Kč
Dědečku, vyprávěj o světě je dalším
pokračováním oblíbené série knížek
o zvídavé Viktorce a laskavém a moudrém dědečkovi.
ISBN 978-80-242-7911-4

Štáchová, Helena; Kirschner,
Miki; Lážnovský, Ondřej a kol.
To nejlepší z Hurvínka

Praha: Fragment, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Oblíbená dobrodružství Hurvínka,
Spejbla, Máničky a jejich čtyřnohého
kamaráda Žeryka.
ISBN 978-80-253-5508-4

Tlapková patrola − Knížka na
celý rok
Praha: Egmont, 2022, 72 s., váz.
299 Kč
Tým neohrožených štěňat vyráží
do akce!
ISBN 978-80-252-5185-0

Tlapková patrola – Začínáme číst
– Dobrodružství na moři
Praha: Egmont, 2022, 48 s., váz.
229 Kč
Procvičujte si čtenářské dovednosti
s oblíbenými hrdiny z Tlapkové patroly! Zažijte s neohroženými štěňaty
z Tlapkové patroly další parádní
dobrodružství!
ISBN 978-80-252-5129-4

Tolonen, Tuutikki
Agnes a odemčený sen

Praha: Portál, 2021, 256 s., brož.
349 Kč
Do muzea jednoho malého ospalého
městečka někdo zašle vzácnou starou
zamčenou šperkovnici. Muzeum
šperkovnici může vystavit, je tu ale
jedna podmínka: pokud se najde
někdo, kdo od ní bude mít klíč, smí si
její obsah odnést.
ISBN 978-80-262-1841-8

Toy–Box
Tma

Praha: Paseka, 2021, 64 s., váz.
Co je nejlepší lék na strach? Jednou
v neděli se nad město přihnal
obrovský vítr. Po nebi honil mraky,
rámusil s uvolněnou střechou
na kůlně a přinesl také něco
tajemného, temného, co se usadilo
za kuchyňským oknem.
ISBN 978-80-7637-195-8

Vévodová, Helena
Cvičení s říkankou pro malé děti

Praha: Edika, 2022, 96 s., váz. 269 Kč
Oblíbené říkanky, milé barevné obrázky a spousta pohybu představuje
kombinaci, kterou mají děti rády
a přitom ji ocení i jejich rodiče.
ISBN 978-80-266-1713-6

Vostrý, Mirek
Kreslené vtipy pro děti

Brno: CPress, 2022, 64 s., váz.
199 Kč
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá
radost všem.
ISBN 978-80-264-3928-8

Vychodilová, Eva
Kouzelné tkaničky

Brno: Host, 2022, 136 s., váz.

bibliografie
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Někdo má kamarádů habaděj a někomu by stačil jeden jediný. Kája to
nemá úplně lehké. Ve třídě to nějak
neklape a doma vládne trojhlavá saň
v podobě starších trojčat.
ISBN 978-80-275-0824-2

Dobrodružný příběh o psech a věcech, které někdy raději nechceme
vidět. Oblíbená slovenská autorka
Gabriela Futová přichází s nelehkým
tématem pro starší děti.
ISBN 978-80-276-0382-4

Žáček, Jiří
Kdopak by se čertů bál

Lucado, Max
Jsi můj

Praha: Edice ČT, 2022, 128 s., váz.
299 Kč
Pod Čertovou horou v Čertově
lese stojí opuštěný zámeček. Lidé
z nedaleké vsi mu říkají U Starého
čerchmanta. A skutečně! Do zámku
se nastěhovali dva čerti – starý zkušený Černoprsk a jeho vnouček Trdlík.
ISBN 978-80-7404-353-6

Překl. Bícová, Ráchel, Praha: Samuel,
2021, 1. vyd., 32 s., váz. 269 Kč
V Zemíkově nemluví nikdo o ničem
jiném než o krabicích a míčkách. Kaž
dý jich chce mít co nejvíce. Luxusní
míčky. Barevné krabice. Nikdo bez
nich nechce vypadat jako nějaký chudák – ani Kašpar.
ISBN 978-80-88106-25-8

hudebniny
ZPĚ VN Í K Y
Radůza
Zpěvník

Praha: Universum, 2021, 120 s., váz.
299 Kč
Zpěvník obsahuje texty a notové
zápisy 52 písní oblíbené české
zpěvačky, harmonikářky a hudební
skladatelky Radůzy.
ISBN 978-80-242-7798-1

vysokoškolská
skripta; učebnice

PRO DÍVK Y

SCI-FI, FANTASY

HUD BA

Brochmann, Nina;
Dahl, Ellen Stokken
Holčičí kniha. Upřímný průvodce pubertou

Flanagan, John
Hraničářův učeň 1 − Rozvaliny
Gorlanu

Základy hudební teorie
a akustiky

Překl. Jindřišková, Jitka, Praha:
Slovart, 2022, 264 s., váz. 349 Kč
Přechod mezi dětstvím a dospělostí
není vůbec snadný. Proměňuje se nejen
naše tělo, ale i mozek a vnímání světa.
Holčičí kniha provede mladé čtenářky
vším, co o pubertě potřebují vědět.
ISBN 978-80-276-0258-2

PRO M L ÁDE Ž
Futová, Gabriela
O chlapci, který rozuměl psům
Praha: Slovart, 2022, 192 s., váz.
299 Kč

Překl. Tenklová, Zdena, Praha:
Egmont, 2022, 272 s., váz. 369 Kč
Will je na svůj věk malý, ale zato je
hbitý a neobyčejně bystrý. První kniha série o hraničářském učni Willovi
a jeho přátelích.
ISBN 978-80-252-5172-0

Chainani, Soman
Škola dobra a zla − Příručka pro
Navěky a Nikdyvíce
Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2022, 304 s., váz. 399 Kč
Příručka pro všechny současné i budoucí studenty Školy dobra a zla!
ISBN 978-80-7661-386-7

Hradec Králové: Gaudeamus, 2021,
1. vyd., 81 s., brož.
Vysokoškoská učebnice pro
potřeby studentů hudebních
oborů
ISBN 978-80-7435-830-2

K YN O LOG IE
Sundanceová, Kyra
Radost z cvičení psa

mapy a atlasy

autoritou v oboru, pořádá
a vede četné tréninkové
workshopy.
ISBN 978-80-276-0236-0

Překl. Kapic, Tomáš, Praha: Slovart,
2022, 148 s., brož. 349 Kč
Kyra Sundanceová je světově
uznávanou trenérkou psů
a autorkou mnoha úspěšných
a oceněných knih. Je nespornou

ATL ASY
Chodějovská, Eva;
Dufka, Jiří a kol.
Sběratel a jeho atlas

PO LITI K A
Jelen, Libor
Konfliktní regiony světa –
Evropa. Učebnice pro střední
a vysoké školy

Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2022, 128 s., brož.
Publikace nejen mapuje aktuální
ozbrojené konflikty či jiné
geografické a politické problémy
v Evropě (tj. „horké lokality“
v Severním Irsku, Skotsku,
Španělsku, bývalé Jugoslávii
a Rusku), ale také je vysvětluje na
základě historických souvislostí.
ISBN 978-80-87476-06-2

Brno: CPress, 2021, 264 s., váz.
690 Kč
Kniha prezentuje největší sbírkový
atlas dochovaný na našem území.
ISBN 978-80-264-3830-4

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

ÚČE TN IC T VÍ
Svoboda, Michal
Příklady z účetnictví státní
správy a samosprávy

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2021, 2. aktual. vyd., 90 s., brož.
152 Kč
Skripta jsou určena primárně
studentům bakalářských programů
Účetnictví a Arts Management
se znalostmi na úrovni základů
účetnictví. Obsahují desítky
kontrolních otázek a diskusních
témat.
ISBN 978-80-2434-4

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.

KNIŽNÍ NOVINKA

The Beatles – Get Back

Kniha vychází
jako doprovod
dokumentární tril
ogie
Petera Jacksona
The Beatles:
Get Back.

Unikátní pohled do zákulisí posledního roku kapely
při nahrávání alba Let It Be.

Kompletní nabídka knih na
www.zonerpress.cz

Vydavatelství
Zoner Press
tel.: 532 190 883
www.zonerpress.cz
Nové sady 18, 602 00 Brno

SVĚT KNIHY PRAHA 2022
Letošní ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha
ukáže bohatství Itálie, dá prostor Literatuře jako hlasu svobody a osloví malé čtenáře.
„Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve
světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“
Tento citát z díla Umberta Eca si organizátoři
vybrali jako motto už 27. ročníku Světa knihy
Praha. Slova významného autora zároveň vy
jadřují dlouhodobé poslání akce. Pomyslnou
literární kotvu ve stále nejisté době najdou
návštěvníci od 9. do 12. června opět na Výstavišti Praha.
Rolí Světa knihy Praha je vést ke knihám
a literatuře. Slevit z tohoto cíle nechce ani
v době, která přináší mnohé těžkosti všem,
kteří nějakým způsobem k literatuře patří. Od
finančních otázek až po ty politické, od úkolu
vzdělávat mladé čtenáře po šíření povědomí
o autorech nezaslouženě přehlížených. Tato
podpora není samoúčelná – nic z toho Svět
knihy Praha nedělá pro sebe, ale pro knihy
a pro ty, kteří je přivádějí na svět.
Své poslání vyjadřuje veletrh již zmiňo
vaným citátem italského romanopisce, ese
jisty, filozofa a sémiotika mezinárodního mě
řítka Umberta Eca, který je mottem veletrhu.
„Abychom učinili citátu slavného spisovatele
zadost, věnujeme tento ročník všem, kteří žijí
pro knihy, ať jsou to autoři, překladatelé, na
kladatelé, knihkupci, knihovníci či mnozí dal
ší. Protože žijeme pro knihy. A žijeme pro ty,
kteří žijí pro knihy,“ dodává dramaturg Světa
knihy Praha Guillaume Basset.
Volba citátu Umberta Eca jako motta
veletrhu, souvisí s výběrem čestného hosta
27. ročníku, jímž je Itálie. Svět knihy Praha
návštěvníkům přiblíží literární bohatství této
země a připomene i další důležitá výročí ital
ských literárních osobností, jejichž tvorba
překračuje hranice jejich domoviny. Italský
program se zaměří především na současné
autory, jejichž knihy vyšly v českém překladu

v posledních letech. Není náhodou, že Itálie
se stává čestným hostem v roce, kdy si při
pomínáme 100 let od založení Italského kul
turního institutu v Praze, vůbec nejstaršího
ze všech současných 83 italských kulturních
institutů na světě. „Itálie je zemí velikánů
světové literatury, jako jsou
Ovidius, Dante, Niccolò Ma
chiavelli, Curzio Malaparte
či Umberto Eco. A takovou
kolébkou zůstává i dnes.
9.–12. 6. 2022
Výstaviště Praha
Rozmanitost a bohatství
italské literární tvorby je vy
nikajícím příkladem světo
vě proslulé literatury,“ upo
zorňuje dramaturg veletrhu
Guillaume Basset.
Svět knihy Praha i v roce
27. mezinárodní
2022 bude pokračovat v pro
knižní veletrh
a literární festival
gramu Literatura jako hlas
čestný host: Itálie
svobody. V návaznosti na
svetknihy.cz
tradici disidentské literatury
v někdejším Československu nabízí festival
v této sekci veřejnou tribunu autorům boju
jícím za svobodu. Azyl a podporu tu najde
usilování o nejrůznější druhy svobody, od po
litických disidentů po neortodoxní myslitele,
od bojovníků za genderovou rovnoprávnost
po kontroverzní spisovatele. Literaturu jako

hlas svobody předznamenala v roce 2019
stejnojmenná diskuse dvou nobelistů: Herty
Müller a Maria Vargase Llosy. O dva roky poz
ději, v prvním příspěvku programu, upřel fes
tival pozornost na Bělorusko. Rovněž letos se
chystá návštěva řady osobností ze zemí, kde
svoboda slova není běžným pojmem a fun
gování společnosti nestojí na demokratic
kých principech.
Veletrh Svět knihy Praha patří také
dětem – stejně jako by k dětem rozhodně
měly patřit knížky. O to, aby v době tabletů
a mobilů nezapomněly číst, se veletrh sna
ží zajímavými workshopy a besedami. Při
pravuje setkání s řadou oblíbených autorů
a ilustrátorů, nedospělé návštěvníky zabaví
divadlem a nejrůznějšími
dílnami a myslí i na pořady
s naučnou tematikou. Ma
lým čtenářům je zasvěcen
především pavilon Roste
me s knihou. Název dostal
podle stejnojmenné kam
paně, již organizuje společ
nost Svět knihy.
Do Světa knihy Praha
2022 vstoupí zájemci opět
na Výstavišti Praha v Holešovicích, ovšem z důvodu
rekonstrukce Průmyslové
ho paláce v nových prosto
rách. „Návštěvníci budou
do areálu vcházet branou pod Maroldovým
panoramatem. Zde vznikne nová piazzetta,
srdce celé akce. Vlevo na tzv. Bruselské ces
tě vyroste dlouhá hala a dále se návštěvník
bude moci vydat do Křižíkových pavilonů.
Programové sály budou především ve sta
nech, které tak ještě více ‚zabydlí‘ areál. Celý
koncept je připraven tak, aby fungoval v pří
padě chladného a deštivého počasí i v pří
padě spíše očekávatelného počasí letního,“
popisuje ředitel Světa knihy Radovan Auer.
Největší svátek knihy v Česku se v roce
2020 nemohl uskutečnit kvůli pandemii, loni
se po vynucené pauze ale vrátil s úspěchem
zpět jak pro vystavovatele, tak především
pro návštěvníky. Ve světě stále „upadajícím
a zmítaném nepořádkem“ si na veletrh na
šlo cestu na 34 tisíc lidí, aby se seznámili
s nabídkou 288 vystavovatelů a účastnili
se 481 programů. „Naším vysněným cílem
je, abychom se letos přiblížili k poslednímu
předpandemickému rekordnímu ročníku,
kdy jsme přivítali více než padesát tisíc čte
nářů. Tomu přizpůsobujeme kvalitu i rozsah
programu a expozic,“ uzavírá Radovan Auer
a zve všechny k návštěvě nadcházejícího
ročníku veletrhu.
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Napínavá kniha
pro čtenáře od 8 let
ILONA FIŠEROVÁ

Tajná mise
šotka Mařínka
ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH
Tiskařský šotek Levík rád a dobře mění napsaná písmenka
a číslice nejen na plakátech v metru či v mobilech. Levík právě
úspěšně ukončil Škodilovu šotčí školu a dostal od pana ředitele
tajný úkol. Dokáže ho splnit? A je vůbec správné takový úkol
přijmout? Napínavý příběh o popletených slovech, kamarádství,
rodině a jedné tajné misi do tiskárny cenin.
Váz., 176 s., 399 Kč

Revidované a doplněné vydání
MARSHALL B. ROSENBERG

Nenásilná
komunikace
Řeč života
PŘEKLAD NORMA GARCÍOVÁ
Nenásilná komunikace napomáhá k řešení konfliktů
a názorových rozdílů a rozvíjí vztahy založené na vzájemné úctě,
vcítění a spolupráci. Knihu, která byla pro nové vydání důkladně
revidována, ocení čtenáři se zájmem o témata efektivní
komunikace, školitelé v oblasti komunikace, učitelé, vychovatelé
a kdokoli, kdo kdy ve svých vztazích narazil na potíže a přeje si
je transformovat.
Brož., 240 s., 349 Kč

obchod.portal.cz

hostbrno.cz

Pestré literární
zážitky

Eva Vychodilová
Kouzelné tkaničky
Báječné čtení před spaním o uzlech, přátelství
a lásce k příběhům. Kája ve své nelehké životní
situaci nalezne tajné útočiště na půdě, kde se
odehrává mnoho dobrodružství — na stránkách
knížek. Kája taky rád motá provázky. Když
jednou uzel uváže na kouzelných tkaničkách,
nestačí se divit.

Femi Kayode
Hledači světla
Jiří Padevět
1945
Jiří Padevět přichází s novým
souborem oblíbených mikropovídek. Ukazuje v jiném světle
rok 1945, který poválečná
propaganda zobrazovala jako
rok osvobození a světlých zítřků.
Pozadí konce války bylo ale pro
mnoho lidí děsivé. Kde končí
spravedlnost a začíná pomsta?

349 Kč

399 Kč

Pro děti od 5 let

Strhující thriller, který zkoumá
historické napětí v současné
Nigérii. V univerzitním městečku
Okriki jsou zlynčováni a zaživa
upáleni tři vysokoškoláci a vše
je zachyceno na sociálních
sítích. Nyní, téměř o dva roky
později, stojí forenzní psycholog
Philip Taiwo před prostým
úkolem — zjistit, proč byla
trojice zavražděna.

449 Kč

Krimi

Česká beletrie

Čong Judžong
Sedm let temnoty

Katherine Mayová
Zimování

Mistrně vystavěný román
zabývající se tématy domácího
násilí a alkoholismu. Když je
v přehradě Serjong nalezena
mrtvá mladá dívka, policie
obviní člena ostrahy hráze.
Sedm let poté Sowon, syn
odsouzeného, obdrží balíček
slibující vysvětlení toho, co se
tenkrát u přehrady stalo. Musí
čelit nebezpečí, o němž dosud
neměl ani ponětí.

Kniha o možnostech, jak se
vyrovnat s těžkým životním
obdobím – zimováním. Vypráví
příběh o transformační síle
odpočinku, protkaný poučeními
z mytologie i přírody. I vlastní
smutek lze přijímat aktivně a úlevu
nám může přinášet nejen hluboké
ústraní, ale také chápání života
jako cyklického střídání, nikoli
lineárního běhu.

499 Kč

349 Kč

Krimi

Non-fiction

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 21. 2. 2022 až 27. 2. 2022

beletrie
1. Ken Follett Nikdy Kalibr
2. Matt Faig Půlnoční knihovna Fobos
3. Patrik Hartl 15 roků lásky Bourdon
4. Miroslav Žamboch Válečník Triton
5. Jean-Luc Bannalec Bretaňské speciality Kalibr
6. Karla Kubíková Hájovna Brána
7. Sandra Brown Lest Ikar
8. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
9. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
10. Steve Berry Císařova past Domino

populárně-naučná
1. Hana Marková Daňové zákony 2022 Grada
2. Roman Pavela Zeleninová zahrádka Edice České televize
3. Tomáš Kosačík Nakup a uvař na 2 dny Břicháč Tom
4. Tomáš Etzler Novinářem v Číně Vyšehrad
5. kolektiv ÚZ 1434 – Občanský zákoník Sagit
6. Václav Smil Čísla nelžou Kniha Zlín
7. Josef Klíma Zločin jak ho pamatuju Andrej Štastný
8. Matěj Barták Autoškola 2022 Plot
9. James Nestor Dech Host
10. Kate Murphy Umění naslouchat – O co přicházíte a proč na tom záleží Via

pro děti a mládež
1. Sarah J. Maasová Dvůr stříbrných plamenů CooBoo
2. Kojoharu Gotóge Zabiják démonů 5 Crew
3. kolektiv Mickeyho klubík – Moje první knihovnička Egmont
4. Petr Hugo Šlik Zkáza Jezerní kotliny Albatros
5. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 16 CooBoo
6. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 2 Albi
7. Joanne K. Rowlingová Harry Potter a kámen mudrců Albatros
8. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
9. Joanne K. Rowlingová Harry Potter a Tajemná komnata Albatros
10. kolektiv Kouzelné čtení – Pohádky na dobrou noc Albi
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

Leden 2022 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Miroslav Žamboch Válečník Triton
2. Robert Bryndza Propast smrti Cosmopolis
3. Barbora Charvátová Loudavé vaření: Recepty pro pomalý hrnec Cpress
4. J. D. Hawkins Bezchybní Baronet
5. Benjamin Graham Inteligentní investor Grada
6. Radka Třeštíková Tajemství Motto
7. Václav Smil Čísla nelžou Kniha Zlín
8. Alison Belshamová Balzamovač Kniha Zlín
9. Kristýna Sněgoňová, František Kotleta Rudý vrabčák Epocha
10. Sandra Pogodová, Richard Pogoda Hoď se do pogody Cosmopolis
30

NAKLADATELSTVÍ

JARNÍ NOVINKY

JAK NA VYVÝŠENÉ
ZÁHONY
Joachim Mayer

Suzanne Hanschová,
Elke Schwarzerová

Kniha názorně ukazuje,
jak si můžete vyvýšený
záhon sami vybudovat,
a to i třeba jen na terase
či balkoně. Poradí, čím
záhon naplnit a jak o něj
pečovat, aby se v něm
rostlinám dařilo.

28 druhů plevelu a jak se
ho zbavit anebo si na něm
báječně pochutnat. V knize
mj. najdete i 50 receptů
z divokých bylin. A kdoví,
až je sami ochutnáte,
možná už je ani nebudete
považovat za plevel.

brožovaná, 128 stran, 369 Kč

brožovaná, 128 stran, 349 Kč

JAK ZACHRÁNIT
VČELY

SÝKORKY
MILUJÍ MEDUŇKU

Sebastian Hopfenmüller,
Eva Stanglerová

Elke Schwarzerová

Knížka představuje balkonové, terasové a zahradní
projekty na podporu
divokých včel. Nebylo by
skvělé vědět, co to kolem
vás poletuje a jak je možné
udělat pro tenhle užitečný
hmyz něco dobrého?

brožovaná, 128 stran, 349 Kč

ZAHRADA
BEZ ZALÉVÁNÍ
Annette Leppleová

brožovaná, 128 stran, 349 Kč

PLEVEL NA TALÍŘI

Chytré zahradničení se
44 rostlinami, které dobře
snášejí sucho. Nechce
se vám stále zalévat
záhony? Raději byste se
starali o zahradu, která by
fungovala víc samostatně?
V této knížce vám
ukážeme, jak na to.

brožovaná, 128 stran, 369 Kč

Jak do zahrady přilákat
hmyz, ptáky a další zvířata.
Věděli jste, že modřinky
milují meduňku, protože
jim pomáhá vyhánět
parazity z hnízda? Nebo že
mandelinka mátová dokáže
spořádat tolik máty, že po
ní pak sama voní?

ENERGIE!
Anne Flecková

Přáli byste si mít více
energie? Uznávaná lékařka
Anne Flecková vysvětluje,
co všechno může mít
vliv na to, že si často
připadáme unavení a bez
energie a ukazuje zdravou
cestu z labyrintu únavy.
pevná, 432 stran, 498 Kč

Na počátku byla hvězda.
Pak přišla pop-music.

Příběh slavného zpěváka
i obraz společnosti a kultury
Československa
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hostbrno.cz

Nezávislý
portrét
od publicisty
Pavla
Klusáka

