
Novinky městské knihovny 

Pro dospělé: 

Alena Jakoubková: Přišla třetí blondýna – další román oblíbené autorky 

Vlastimil Vodruška: Jáchymovští démoni – nový díl ze série Letopisy královské komory 

Anne Jacobs: Venkovské sídlo Časy se mění – závěrečný díl rodinné ságy 

Michaela Klevisová: Drak spí – některá tajemství je lepší zapomenout 

Tabea Bachová: Návrat na Ostrov kamélií – jak přežije láska v bouřlivých časech? 

Jan Bauer: Na straně českého krále – historická detektivka 

Dominik Dán: Nevinným se neodpouští – detektivka 

Katarína Gillerová: Dubnové slunce – dvě nerozlučné kamarádky, dva rozdílné světy 

Eva Urbaníková: Všechno nebo nic – co dokáže jeden obyčejný muž udělat s racionálně 

uvažující ženou? 

Hendrik Groen: Tajný deník Hendrika Groena – Malé překvapení – jak se Hendrik a 

Evert dostali do potíží 

Jan Štifter: Světlo z Pauliny – povídkový cyklus o pohnutých osudech z jižních Čech 

Michal Vaněček: Mlýn – dva bratři, jeden mlýn a jeden slib 

Veronika Vieweghová: Být sama sebou – jak poznat svoji hodnotu a najít vlastní cestu 

Eva Herrmannová: Poslední Herrmannovic holka – cesta do Terezína 

Daniela Turecká: Do ruky – český streetfood nejen pro chlapy 

Karel Petráš: Šumava – Březník – co bylo jižně za Modravou 

Vladimír Šindelář: Toulky Píseckem – historie, stejně jako lidský život, je mnohobarevná 

Jennifer Probst: Hledání podmanivé krásy – příběh s milostnou zápletkou 

Jennifer Probst: Hledání dokonalé lásky – příběh ze seznamovací agentury 

Jung Changová: Divoké labutě – pohnuté osudy tří generací žen na pozadí novodobé čínské 

historie 

Petr David, Vladimír Soukup: Brdy známé i neznámé – po Brdech se chodí pěšky, s pokorou 

a srdcem na dlani 

Pavel Hrdlička: Úkol pro šaška – historický příběh s detektivní zápletkou 

Daniel Prokop: Slepé skvrny – o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české 

společnosti 

Jaroslav Fábera, Aleš Král: Rozhledny České republiky – 421 rozhleden s GPS 

souřadnicemi 

Pavel Hrdlička: Pouť oběšenců – historická detektivka 

Sam Pivnik: Osvětim, příběh mého přežití – příběh plný lidského utrpení i odhodlání žít … 

Stanislav Češka: Oprávněná vražda – původní česká detektivka 

Pavel Hrdlička: Opatova protivenství – v Čechách zuří boj o trůny 

Hayley Doyleová: Neviděla jsem tě přicházet – někteří lidé hledají lásku, někteří do ní 

rovnou nabourají 

Louise Penny: Pohřběte své mrtvé – případ vrchního inspektora Gamache 

Ladislav Špaček: Moderní etiketa – provází nás nástrahami moderní doby, kdy přemýšlíme, 

jaký kompromis zvolit mezi pohodlím a ohledem na ostatní, i na prostředí, ve kterém jsme se 

ocitli 

Václav Křišťál, Pavel Moc: Století fotbalu v Protivíně 1920 – 2020 – skvělá publikace, která 

je zdrojem informací a inspirace 

Claire Madl, Michael Wögerbauer, Petr Píša: Na cestě k „výborně zřízenému 

knihkupectví“ – kniha zkoumá vývoj knižního trhu a knižní kultury v Čechách mezi lety 

1749 až 1848 

Bianca Bellová: Mona – jak se má rozhodnout muž, jak se má rozhodnout žena, rozhodnout 

se musí 



Stanislav Komárek: Města a městečka – život autora v jihočeských městečkách, studium, 

emigrace, návrat do Prahy 

Milan Holeček: Hrdinové zámořských objevů – strhující dějiny objevů mimoevropských 

končin 

Jiří Padevět: Komunistické lágry – jak vypadají lokality, kde byly původně komunistické 

lágry 

 

Pro děti: 

Ladislav Špaček: Rokovy výlety do historie – etiketa pro školáky 

Ivona Březinová: Táta to motá – pohádky před spaním teď bude místo tety Běty povídat 

tatínek 

Monika Golasová: Bylinkář – přírodní kouzla naší babičky 

Marek Epstein: Srabáček – originální příběh pro děti a jejich velké dospělé 

Hana Knopfová: Hilda a Sofie – když se potká Hilda se Sofií, začnou se dít věci 

Alena Čálková: Do průvanu za uši tatínci se nevěší – zlobivé dospělé napravují ve 

Vílovicích. Bruno ale tatínka zachrání. 

Věra Hudáčková Barochová: Hanko, zachraň štěně – příběh pro holky o překonání sebe 

samé a tom, že strach ze zvířat se může proměnit v lásku k nim. 

Lucie Hlavinková: Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola – spolužačky dá dohromady kočka 

osamělé sousedky 

 

 

 


