
Zajímavé tituly roku 2021
10 + 1 titul roku 2021, které stály za povšimnutí
(a  ještě spousta knih navíc)



Arenz, Ewald -      Staré odrůdy 95%

Sally a Liss. Sally má před maturitou, ale jediné, co si 
přeje, je mít pokoj. Na všechny se zlobí a všechno 
nesnáší: návrhy, nabídky, pravidla, předpisy, dospělé. A tak 
se rozhodne utéct… Liss žije sama na statku a vypadá to, 
že všechny práce kolem hospodářství bez problémů 
zvládá. Hned při prvním setkání Sally zjišťuje, že Liss je 
jiná než ostatní dospělí — nesoudí ji, neklade jí podezíravé 
otázky. 
Sally pomáhá Liss s hospodářstvím a mezi starými 
hrušněmi a včelími úly objevuje kouzlo obyčejnosti. Liss 
však není zdaleka tak silná, jak se zdá, a možná to 
nakonec nebude Sally, kdo potřebuje zachránit.



Bennett, Brit - Polovina tebe  84%
Dvojčata Desiree a Stella jsou si podobná jako vejce 
vejci. Avšak potom, co vyrostou v malé černošské 
komunitě a v šestnácti letech se rozhodnou pro útěk, se 
liší nejen jejich všední životy, ale i všechno ostatní: jejich 
rodina, společnost, v níž se pohybují, a dokonce i jejich 
rasová identita. O mnoho let později jedna ze sester žije 
se svou dcerou ve stejném městečku, z kterého se před 
lety pokusila uniknout. Ta druhá se usadí ve světě bílých 
a její manžel o její minulosti neví zhola nic. Přesto, že 
sestry dělí mnoho kilometrů a stejně tolik lží, jejich 
osudy zůstávají propletené. Jaký vliv bude mít na příští 
generace, když se cesty jejich dcer protnou?



Berg, Elizabeth - Příběh Arthura Truluva  90%

Vdovec Artur se seznámí s problémovou 
dospívající dívkou Maddy, která se snaží vyhnout 
škole a raději tráví čas na hřbitově. Právě tam 
chodívá Artur každý den, aby si při obědě 
popovídal se svou zesnulou ženou. Zrodí se 
přátelství, které oběma pomůže vystoupit z 
izolace. Společně s Arturovou všetečnou 
sousedkou Lucille vytvoří neobvyklou milující 
rodinu, která je důkazem že blízkost a přátelství 
mohou být pevnější než rodinná pouta.



da Costa, Mélissa - Adresa Naděje 82%

Amanda po tragické ztrátě manžela odešla z města a 
usadila se v osamělém domě v Auvergni, aby mohla 
dát prostor svému zármutku. Venku svítí slunce a 
zpívají ptáci, ale ona se ukrývá v chladném přítmí 
domu, aby nemusela čelit životu. Když se jí ale do 
rukou dostanou zápisky předchozí majitelky domu, 
pomalu se probírá z bolavé letargie a postupně se 
pouští do obnovy staré opuštěné zahrady. Jak se 
střídají roční období, začíná se měnit i Amandin život, 
v hlíně nachází novou sílu k životu a otevírá se novým 
zážitkům a jedinečným setkáním. Každé ráno se stává 
příslibem, že po něm přijde i další.



Eir, Oddný - Láska v troskách 80%

Čerstvě rozvedená spisovatelka hledá 
nové základy partnerského soužití i 
rodinného života a usiluje o obnovení pout 
mezi člověkem a přírodou. Klade si 
naléhavé otázky a nachází právě tak 
důležité odpovědi: Jak vytvořit domov pro 
lásku a zároveň si zachovat svůj osobní 
prostor? Jak se v době průmyslových 
korporací sblížit s přírodou?



Hoem, Edward - Porodní bába od fjordu 91%

V roce 1821 vyrazila autorova praprababička, 
Marta Kristine na dlouhou cestu ze 
severozápadního pobřeží Norska do hlavního 
města, aby se vyučila porodní asistentkou. 
Nejmladšímu z jejích dětí byl v té době sotva 
rok. Když skončila výcvik, začala praktikovat 
své povolání ve vesničkách a odlehlých 
oblastech fjordu Romsdal a musela přitom 
bojovat nejen s těžkými přírodními 
podmínkami, ale i s nedůvěrou okolí a 
nečekanými problémy ve vlastní rodině.



Lednická, Karin - Šikmý kostel 2.    96%
Románová kronika ztraceného města. Léta 1921 - 1945  

V knize se znovu setkáváme s Barkou, Ludwikem, 
Julkou a dalšími hrdiny trilogie. Zatímco ve zbytku 
nově vzniklého Československa nastávají zlaté 
časy, v Karvinné se stále významně projevují 
důsledky předešlého dramatického dění a 
prosakují do všech oblastí života. I přesto lze říct, 
že dvacátá léta jsou pro obyvatele města relativní 
selankou. Klíčící naděje však rázně ukončí 
hospodářská krize a vzápětí opětovný vzestup 
nacionalistických nálad.
https://www.databazeknih.cz/novinky/karin-lednick
a-nametu-mam-na-nekolik-zivotu-1341 

https://www.google.com/url?q=https://www.databazeknih.cz/novinky/karin-lednicka-nametu-mam-na-nekolik-zivotu-1341&sa=D&source=editors&ust=1644243268741466&usg=AOvVaw2kGpiK08AirE06zjxrEOwB
https://www.google.com/url?q=https://www.databazeknih.cz/novinky/karin-lednicka-nametu-mam-na-nekolik-zivotu-1341&sa=D&source=editors&ust=1644243268741665&usg=AOvVaw2DMCDe80IaSJ5yqtpWjPFJ


Lombardo, Claire - Nejhezčí dny našich životů
 82%

Když se do sebe Marilyn a David zamilovali, netušili, 
co na ně čeká. O čtyřicet let později mají čtveřici 
rozdílných dcer, které bojují mezi sebou navzájem a se 
svými životy. Ovdovělá Wendy zmírňuje svůj smutek 
alkoholem a mladšími muži. Violet se potýká s úzkostí. 
Neurotická profesorka Liza zjistí, že je těhotná, ale 
není si jistá, zda dítě chce. A benjamínek Grace, která 
žije ve lži, o níž nemá nikdo z rodiny nejmenší tušení. 
Rodinná sága o manželském páru, čtyřech dcerách, 
které mezi sebou neustále válčí, a jednom dlouho 
pohřbeném tajemství…



Mackesy, Charlie - Chlapec, krtek, liška a kůň  
91%

Tento univerzální, laskavý příběh je určen pro 
všechny bez rozdílu věku. Vypráví o 
přátelství mezi zvídavým chlapcem, lačným 
krtkem plným chuti do života, liškou, kterou 
strázně naučily ostražitosti, a moudrým, 
něžným koněm. Všichni čtyři objevují širý 
svět. Navzájem si kladou otázky. Cestou 
procházejí bouřemi. Učí se milovat. Óda na 
nevinnost a laskavost vyprávějící o životních 
ponaučeních.
https://www.booktook.cz/p/chlapec-krtek-liska-a-kun/?gclid=Cj0K
CQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6gS7m2B1S5sJq-p6enLlS2pbHgIB3
OH9BdgEaNwYQovyp59D9_fQKoaAqmAEALw_wcB#tab-04

https://www.google.com/url?q=https://www.booktook.cz/p/chlapec-krtek-liska-a-kun/?gclid%3DCj0KCQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6gS7m2B1S5sJq-p6enLlS2pbHgIB3OH9BdgEaNwYQovyp59D9_fQKoaAqmAEALw_wcB%23tab-04&sa=D&source=editors&ust=1644243269192809&usg=AOvVaw3Plo8F35fP_mMqIWCnG_Pk
https://www.google.com/url?q=https://www.booktook.cz/p/chlapec-krtek-liska-a-kun/?gclid%3DCj0KCQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6gS7m2B1S5sJq-p6enLlS2pbHgIB3OH9BdgEaNwYQovyp59D9_fQKoaAqmAEALw_wcB%23tab-04&sa=D&source=editors&ust=1644243269193053&usg=AOvVaw3Dh5B8fGoBzBLipTJnYzfr
https://www.google.com/url?q=https://www.booktook.cz/p/chlapec-krtek-liska-a-kun/?gclid%3DCj0KCQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6gS7m2B1S5sJq-p6enLlS2pbHgIB3OH9BdgEaNwYQovyp59D9_fQKoaAqmAEALw_wcB%23tab-04&sa=D&source=editors&ust=1644243269193241&usg=AOvVaw0uyuTj0p8FaVZT4cPuyqVV


Meijer, Eva - Ptačí domek 82%

Len Howardová strávila polovinu života v domku na 
anglickém venkově. Napsala tam dva bestsellery o 
sýkorkách, červenkách, vrabcích a dalších ptácích 
z okolí. Dnes tam její podivuhodný životní příběh 
připomíná už jen cedulka „Bird Cottage“.
Okno ptačího domku bylo vždy otevřené, aby mohli 
vrabci a sýkorky přilétat, kdy se jim zachce. Ačkoli 
nebyla původní profesí bioložka, v padesátých 
letech minulého století se stala průkopnicí ve 
zkoumání ptáků: studovala je na základě důvěry a 
svobody, pozorovala jejich povahu a zvyky.



Salivarová, Zdena - Honzlová 92%

V nezapomenutelném příběhu Jany 
Honzlové, neprokádrované členky 
souboru písní a tancí Sedmikráska, 
dokázala tehdy začínající autorka to, na 
čem ztroskotalo předtím i později mnoho 
slavnějších a zkušenějších spisovatelů: 
pro dnešní i budoucí generace věrně 
zachytila a spoutala do do živého tvaru 
frašku zvanou "budování socialismu".





Audioknihy pro dospělé



Naučná literatura



Aleš Palán - rozhovor
https://magazin.aktualne.cz/palan-predstavme-si-ze-pandemie-uz-nezmizi-jina
k-zesilime-sa/r~32bebb96867111eb8e470cc47ab5f122/?utm_source=volnyHP
&utm_medium=newsfeed&utm_content=default1&utm_term=position-0&utm
_campaign=Magazin

Show Jana Krause - Eliška Krausová-Chaves
https://www.youtube.com/watch?v=GTx-47YgjzA 

https://www.google.com/url?q=https://magazin.aktualne.cz/palan-predstavme-si-ze-pandemie-uz-nezmizi-jinak-zesilime-sa/r~32bebb96867111eb8e470cc47ab5f122/?utm_source%3DvolnyHP%26utm_medium%3Dnewsfeed%26utm_content%3Ddefault1%26utm_term%3Dposition-0%26utm_campaign%3DMagazin&sa=D&source=editors&ust=1644243270740766&usg=AOvVaw3QQqAQIcvun4g4keFeMxoc
https://www.google.com/url?q=https://magazin.aktualne.cz/palan-predstavme-si-ze-pandemie-uz-nezmizi-jinak-zesilime-sa/r~32bebb96867111eb8e470cc47ab5f122/?utm_source%3DvolnyHP%26utm_medium%3Dnewsfeed%26utm_content%3Ddefault1%26utm_term%3Dposition-0%26utm_campaign%3DMagazin&sa=D&source=editors&ust=1644243270741076&usg=AOvVaw1lXAgG7uAf14wfCpXpa05v
https://www.google.com/url?q=https://magazin.aktualne.cz/palan-predstavme-si-ze-pandemie-uz-nezmizi-jinak-zesilime-sa/r~32bebb96867111eb8e470cc47ab5f122/?utm_source%3DvolnyHP%26utm_medium%3Dnewsfeed%26utm_content%3Ddefault1%26utm_term%3Dposition-0%26utm_campaign%3DMagazin&sa=D&source=editors&ust=1644243270741364&usg=AOvVaw3MIg5jbFuiwRI7SmtTDLDG
https://www.google.com/url?q=https://magazin.aktualne.cz/palan-predstavme-si-ze-pandemie-uz-nezmizi-jinak-zesilime-sa/r~32bebb96867111eb8e470cc47ab5f122/?utm_source%3DvolnyHP%26utm_medium%3Dnewsfeed%26utm_content%3Ddefault1%26utm_term%3Dposition-0%26utm_campaign%3DMagazin&sa=D&source=editors&ust=1644243270741604&usg=AOvVaw0zLcE_5Y-rf06n1HWgH2xg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DGTx-47YgjzA&sa=D&source=editors&ust=1644243270742101&usg=AOvVaw1GnHTa-aoCHifmeFaWxYlc


Literatura pro děti



Young Adult



Audioknihy pro děti



Společenské hry
                                                                                                                                  

                                               Albi

                                              Mindok    

     

                                                                                                        

                                                                                                            Albi - kontakt: katerina.krasicka@albi.cz                                                                                                                                                                                  

mailto:katerina.krasicka@albi.cz


Detektivky



Původní česká 
detektivka



Thrillery



Romány pro ženy



Romány pro ženy
Metafora - 7lásky



Romány pro ženy
Ikar - Romantika



Historické



Humor



Edice Světový bestseller

� http://svetovybestseller.cz/ 

https://www.google.com/url?q=http://svetovybestseller.cz/&sa=D&source=editors&ust=1644243274720258&usg=AOvVaw0WBy3R4kD3NoPyW6Do8WNB


Komiks



DATABÁZE KNIH - 50 NEJČTENĚJŠÍCH KNIH ROKU 2021

50 nejčtenějších knih roku 2021 | Knižní novinky

ČBDB  - TOP aktuálně nejvíce čtené knihy

TOP aktuálně nejvíce čtené knihy | ČBDB.cz

https://www.google.com/url?q=https://www.databazeknih.cz/novinky/50-nejctenejsich-knih-roku-2021-1485&sa=D&source=editors&ust=1644243276472946&usg=AOvVaw2ZtabpfId7TvXdSsLjnlBs
https://www.google.com/url?q=https://www.cbdb.cz/zebricek-top-prave-ctene-knihy&sa=D&source=editors&ust=1644243276473585&usg=AOvVaw1rb1lvD1nczR4HzNpQZhsc


Tipy na nové tituly roku 2022 - česká próza

● Bellová, Bianca - Ostrov
● Lednická, Karin - Životice
● Mornštajnová Alena - Teribear, Kapka Ája 
● Palán, Aleš - městští samotáři
● Popprová, Andrea - Kuk do oříšku 
● Sekora, Ondřej - Ferda Mravenec 
● Tučková, Kateřina - Bílá voda 
● Urban, Miloš - Továrna na maso 
● Viewegh, Michal - Děravé paměti aneb Šedesát báječných let pod psa



Tipy na nové tituly roku 2022 - překladová próza

● Clinton, Hillary (& Penny, Louise) - Vláda teroru 
● Galbraith, Robert (J.K.Rowling) - Neklidná krev 
● Nesbø, Jo - Krysí ostrov 
● Lagercrantz, David pokračovatel díla Stiega Larssona,
● Läckberg, Camilla
● Abdulrazak Gurnah historický román Paradise od aktuálního 

laureáta Nobelovy ceny



Děkuji za pozornost

� Helena Jetmarová 
Krajské knihovnické centrum

Železárenská 1566
272 01 Kladno

tel. 606 068 047
ratajova@svkkl.cz

mailto:ratajova@svkkl.cz

