
Novinky městské knihovny 

Pro dospělé: 

Martin Gaži: Hradní muzeum Český Krumlov – historie objektu a katalog exponátů 

Martin Šanda: Anton Erhard Martinelli (1684 – 1747) – vídeňský architekt ve 

schwarzenberských službách a kromě jiného i jeho úpravy zámeckého areálu v Protivíně 

Věra Horová: Urbanistické dědictví České republiky – katalog výstavy 

Ludmila Ourodová- Hronková: Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska – 

významné aspekty dominant krajiny v průběhu 17. – 20. století 

Roman Lavička: Pomníky Velké války na jihu Čech – připomínka hrdinství a obětí padlých 

vojáků 

Pavel Hájek: Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architektury – vydáno u 

příležitosti dvacátého výročí zapsání Holašovic do Seznamu světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO 

Dominik Dán: Kočičí stopa – další případ z oddělení vražd 

Pavel Kosatík: Slovenské století – o společných česko-slovenských dějinách 

Dana Němcová: „Děj se co děj, nemáte se čeho bát“ – psycholožka a signatářka Charty 77 

přibližuje svůj osobní i pracovní život 

David Klimeš: Doporučeno nezveřejňovat – fungování propagandy, cenzury a médií 

v normalizačním Československu 

Wilbur Smith: Řeka bohů Nové království – krásné rozšíření série 

Anne Jacobsová: Panský dům Bouře – pátý díl oblíbené ságy 

Anna Mayrová: Bídníci – proč společnost pohrdá nezaměstnanými, ale přesto je potřebuje 

Petr Mano: Velká bílá tůň – skrytá místa Písecka, rybníky, strouhy, řeky a tůně v nedávných 

i starých časech 

Jan Štifter: Paví hody – venkovská románová kronika od autora bestselleru Sběratel Sněhu 

Jack Carr: Pravý věřící – thriller 

Dominik Dán: Studna – rozplétání pavučin starých událostí na oddělení vražd 

Sophie Oliver: Grandhotel Schwarzenberg Začátek nových časů – strhující rodinná sága 

 

 

 

 

 

Pro děti: 

Hana Rogulič: Jono a Kíš – žít tak v Minecraftu! 

Eva Papoušková: Sára Kalamita – o milé holčičce, žampionech, žábách a mluvících mracích 

Daniela Krolupperová: Labutí dům – svět prvorepublikových snů 

Evelína Koubová: Honem, ať už jedem! – humorný příběh jedné cesty k babičce a dědovi 

Daniela Krolupperová: Jak kouzlo do houslí vklouzlo – o tajemném kouzlu, které proniká 

hluboko do lidské duše 

Jiří Kahoun: Pohádky pro malé děti – krátké pohádky pro nejmenší 

Martina Drijverová: Holky a kluci pořád zlobí – na každého zlobílka jednou dojde 

Lucie Hlavinková: Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly – sesterstvo vstupuje do 

nového školního roku 

Daniela Krolupperová: Bubáček a zlobivá závěj – první čtení 

Harnach: Zahrada a legenda o zachránci – dětský thriller 


