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Loď v Bretani
Marta Davouze

Po bestselleru Dům v Bretani, který vyvolal velký 
ohlas u čtenářů, přichází autorka s dalšími přího-
dami ze svého bretaňského domova, ze svých cest 
do Česka a z dovolených po Evropě. Jako obvykle 
jsou její historky zábavné, mísí se v nich laskavý 
humor se sarkastickými postřehy, přičemž nešetří 
nikoho, ani sebe. Jednu kapitolu pojala ve formě 
fiktivního interview pro tisk. Odpovídá v něm na 
nejčastější dotazy, které jí její publikum klade, 
text však obsahuje i hlubší reflexe o lidském bytí.

MARTA DAvOuzE je známá spisovatelka a publi-
cistka. Po převratu 1989 založila v Praze Společ-
nost Franze Kafky, kde vydala mimo jiné komplet-
ní Spisy Karla Poláčka a poprvé úplné Dílo Franze 
Kafky v češtině. Iniciovala projekt pomníku Franzi 
Kafkovi a mezinárodní literární Cenu Franze Kaf- 
ky. Napsala řadu fejetonů pro různé časopisy 
a  deníky. Dosud jí vyšly čtyři knížky, Podobizny 
lásky, Vypadni z mýho života!, Dům v Bretani a Zr-
cadlení. Po rozvodu s prvním manželem Vladimí-
rem Železným se usadila v Bretani a podruhé se 
provdala.

Ilustrace Jaroslav Grodl

Váz., 240 str.
130 x 200 mm
Cena 269 Kč
Termín vydání: září 
KaTEgoRIE aaa

Podmanivé a dlouho očekávané vyprávění úspěšné autorky

připravujeme 
e-book

Již vyšlo
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54
55

Dárek pro Sáru

Začalo to docela nevinně. Jako každého letního rána 

jsem si přes sebe přehodila jen kanýrovou sukni a tričko, 

že si dám kávu, po ní se osprchuju a obléknu. Cestou do 

kuchyně mě napadlo, že bych se měla nejprve ujistit, 

jestli a jak má můj vnuk Marek sbaleno. Věděla jsem, 

že budu muset v jeho pokoji zotvírat šuplíky a skříně, 

prohledat koupelnu, lézt pod stůl a pod postel, než dám 

jakž takž dohromady jeho trička, ponožky, mokré plav

ky, elektronické hračky a další výbavu, a chtěla jsem 

mít ten obligátní chaos rychle za sebou, abych si pak 

kávu vypila v klidu.
Na kávu ovšem vůbec nedošlo. Jakmile jsme sešli 

s nacpanou taškou dolů do kuchyně, David ji popadl, 

hodil ji do auta a zavelel:
„Tak jedem!“
Nezmohla jsem se na odpor, třebaže objektivně bylo 

dost času jak na to, aby se Marek nasnídal, tak na moji 

kávu, sprchování a oblékání, neboť letadlo z Rennes od

létalo až za tři hodiny. Pokud je můj syn v nervní náladě 

armádního generála, jehož strategie selhává kvůli ne

ukázněnosti záložáků, tedy nás, je každý pokus o to mu 

oponovat jen zbytečným přiléváním oleje do ohně.

„Už?“ odvážila jsem se špitnout.
„Jo. Je nejvyšší čas. Musím cestou koupit dárek Sáře.“

Do nejdelší smrti nepochopím, proč se podle něj 

mají dětem na dovolené kupovat dárky. Dárek přece 

má být sama ta dovolená, nové hry a nové zážitky, dny 

strávené s rodiči a bez školních povinností! Vkrádalo 

se mi na mysl, jestli jeho vzpomínky na dětství nejsou 

takového rázu, že dovolenou s rodiči považuje spíš za 

utrpení než za dárek, ale hrozila jsem se něco takového 

byť jen naznačit. Co kdyby mi dal kladnou odpověď? 

Sice ironicky, jak ho znám, ale stejně. Příště tady ne

nechávej povalovat žádné tiskoviny, které by ho mohly 

inspirovat, říkala jsem si. Včera si zevrubně prohlížel 

katalog Jouet Clubu, tak se nutně musí jet do hračkář

ství, to dá rozum.
Nastoupila jsem do auta bez dalších řečí, třebaže jsem 

si připadala jako bezdomovec nebo stará domovnice, 

která dbá víc o koště a o klepy než o sebe. Nečesaná, ne

mytá a nejen bez kávy, ale i bez spodního prádla. Taktak 

že jsem v poslední vteřině stihla popadnout kabelku, 

v níž byly moje doklady. Nazpět jsem totiž měla řídit 

sama, poněvadž manžel, který by je jinak na letiště za

vezl, byl s další částí rodiny na lodi. Sama řídit jaguára 

s automatickou převodovkou!
David usedl za volant, Marek vedle něj, vzadu jsem 

seděla já, Davidova tehdy budoucí žena Karla a mezi 

armádního generála, jehož strategie selhává kvůli ne

ukázněnosti záložáků, tedy nás, je každý pokus o to mu 

oponovat jen zbytečným přiléváním oleje do ohně.

mají dětem na dovolené kupovat dárky. Dárek přece 

má být sama ta dovolená, nové hry a nové zážitky, dny 

strávené s rodiči a bez školních povinností! Vkrádalo 

se mi na mysl, jestli jeho vzpomínky na dětství nejsou 

takového rázu, že dovolenou s rodiči považuje spíš za 

utrpení než za dárek, ale hrozila jsem se něco takového 

byť jen naznačit. Co kdyby mi dal kladnou odpověď? 

Sice ironicky, jak ho znám, ale stejně. Příště tady ne

nechávej povalovat žádné tiskoviny, které by ho mohly 

inspirovat, říkala jsem si. Včera si zevrubně prohlížel 

katalog Jouet Clubu, tak se nutně musí jet do hračkář

ství, to dá rozum.

si připadala jako bezdomovec nebo stará domovnice, 

která dbá víc o koště a o klepy než o sebe. Nečesaná, ne

mytá a nejen bez kávy, ale i bez spodního prádla. Taktak 

že jsem v poslední vteřině stihla popadnout kabelku, 

v níž byly moje doklady. Nazpět jsem totiž měla řídit 

sama, poněvadž manžel, který by je jinak na letiště za

vezl, byl s další částí rodiny na lodi. Sama řídit jaguára 

s automatickou převodovkou!

seděla já, Davidova tehdy budoucí žena Karla a mezi 
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Dílo – Spisy 5
Život bez rukávů. 
Autobiografická trilogie

Bohumil Hrabal

První stránky Hrabalovy autobiografické trilo-
gie Svatby v domě, Vita nuova a Proluky spatřily 
světlo světa koncem sedmdesátých let 20. stole-
tí, tedy v době, kdy spisovatel až na výjimky ne-
směl ve své vlasti oficiálně publikovat (ve stejné 
době mimochodem vznikala další Hrabalova vr-
cholná díla Něžný barbar a Příliš hlučná samota). 
Prvního vydání se tedy všechny tři knihy dočkaly 
v zahraničí. Přesto se jedná o  jedny z nejlepších 
Hrabalových próz. Celá trilogie obsahuje sumu 
spisovatelových životních zkušeností a  vydává 
jasné svědectví o jeho originálním umění.

Editoři Václav Kadlec a Jiří Pelán

Graf ická úprava Zdeněk Ziegler

Váz., asi 600 stran
170 x 240 mm
Cena cca 599 Kč
Termín vydání: listopad
KaTEgoRIE a

Jedny z nejlepších Hrabalových próz v jednom svazku

Již vyšlo
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Multikulti pindy 
jedný český mindy

Iva Pekárková

Iva Pekárková strávila většinu života v zahrani-
čí anebo aspoň obklopená lidmi z jiných národů 
a  kultur. Dala si kdysi za úkol co nejdokonale-
ji poznat celý svět a  intenzivně na tom pracu-
je. V  mládí pracovala jako sociální pracovnice 
v Jižním Bronxu a vyučovala angličtinu v uprch-
lických táborech v  Thajsku. Ve středním věku 
si opatřila početnou rodinu v Nigérii a už dlou-
ho sleduje mezirasový cvrkot v  jižním Londý-
ně, v Česku i jinde. Patří k pozorovatelům, kteří 
chtějí všechno vidět zespoda a důkladně a k au-
torům, kteří se pro příběhy vypraví kamkoli. 
Nebojí se psát o věcech příjemných i nepříjem-
ných, tragických i legračních.
Multikulti pindy (v  novém vydání, doplněném 
o řadu dalších článků) – to je pohlazení po duši 
každého, kdo touží vidět svět zblízka a nezkres-
lený ani optikou strachu a nenávisti, ani vynuce-
né politické korektnosti.

Váz., 384 stran
130 x 200 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

Doplněné vydání úspěšné „blogoknihy“

pindy 
jedný český mindy 
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Dům za zdí
David Mitchell

Když nastane přesně ta správná chvíle, objevíte 
v úzké uličce lemované cihlovou zdí, jen kousek 
od obyčejné anglické hospody, vchod do neoby-
čejného domu. Cizí člověk vás tam osloví jménem 
a  pozve vás dovnitř. Zpočátku se vám nebude 
chtít odejít. Později zjistíte, že odejít nemůžete. 
Každých devět let tam jeho obyvatelé – podivní 
sourozenci – pozvou někoho, kdo je odlišný nebo 
osamělý: přechytralého puberťáka, nedávno 
rozvedeného policistu, plachou univerzitní stu-
dentku. Co se však v domě opravdu děje? Pro ty, 
kdo to zjistí, je už příliš pozdě…
Složitě propracovaný román rozkročený přes pět 
desetiletí, od konce sedmdesátých let do sou-
časnosti, který přeskakuje z  jednoho žánru do 
druhého a  ozlomkrk se řítí k  ohromujícímu zá-
věru, vás vtáhne do pozoruhodného světa, kde 
starý příběh o strašidelném domě dostává nový 
rozměr  – jaký si dokáže vymyslet pouze David 
Mitchell.

Přeložila Petra Diestlerová

Váz., asi 230 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Již vyšlo

Dejte si pozor na úzké a zastrčené uličky…

připravujeme
e-book



13Mladá fronta podzim–zima 2016

návrat domů
Yaa gyasi

Strhující, kaleidoskopická prvotina představuje 
pozoruhodný nový hlas anglicky psané literatury: 
román o  rase, dějinách, předcích, lásce a  času, 
který po tři sta let na dvou světadílech sleduje 
osudy potomků dvou sester, rozdělených v Africe 
osmnáctého století.
Dvě sestry, dcery různých otců, ale stejné matky, 
Effia a Esi, se v Ghaně osmnáctého století narodí 
ve dvou různých vesnicích a  jedna o druhé nevě-
dí. Effii provdají za Angličana a ona vede pohodlný 
život v  přepychových komnatách pevnosti Cape 
Coast. Její potomci budou jezdit za vzděláním do 
ciziny a po návratu na Zlaté pobřeží získají úřednic-
ká místa ve správě kolonií. Esi, uvězněná hluboko 
pod Effií v ženské kobce pevnosti a pak poslaná na 
lodi do Ameriky, bude prodána do otroctví.
Román Yai Gyasi se táhne od ghanských válek 
k otrokářství a občanské válce v Americe, od uhel-
ných dolů na americkém Jihu k Velké migraci do 
Harlemu dvacátého století, prochází příběhy, 
osudy a  zeměmi a  zachycuje  – s  pozoruhodnou 
úsporností a silou – obtížné hledání identity náro-
da i jednotlivce. Yaa Gyasi napsala mistrovské dílo 
moderní prózy.

Přeložila Petra Diestlerová

Váz., 288 stran
140 x 210 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

připravujeme
e-book

Vychází v 19 zemích světa!
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Váz., 256 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: září
KaTegorie B

„Na každé stránce této vtipné, smutné a moudré knihy 
čeká skutečný život.“

Matka, dcera, nebo já
alana Kirková

Alana Kirková je spisovatelka a  novinářka. Pro-
cestovala svět, pracovala pro charitativní orga-
nizace a  sepisovala jejich příběhy. V  roce 2010 
utrpěla její maminka ničivou mozkovou příhodu, 
pouhé čtyři dny poté, kdy přišlo na svět její tře-
tí dítě. Tehdy se její život rázem převrátil vzhůru 
nohama. Brzy nato začala psát blog o zápasech 
ženy, která se ocitla uprostřed péče o oba kon-
ce svého života – o děti a rodiče. Sendvičová léta 
prožívá dodnes, našla už ale způsob, jak vzkvé-
tat, ne jen přežívat. Narodila se a vyrůstala v Bel-
fastu, dnes žije v Dublinu, kde pracuje jako po-
radkyně pro financování v  neziskovém sektoru, 
píše a vychovává tři dcery.
Sendvičová léta je upřímný, inspirativní příběh 
o vztahu mezi matkou a dcerou a o tom, jak jedna 
žena – prostřednictvím péče o osobu, na kterou 
se nejvíc spoléhala – nakonec našla sebe samu.

Přeložila Helena Hartlová

připravujeme
e-book
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jak nemít na pikniku 
o jeden sendvič míň

Hana Whitton

Řekne-li se v Anglii o někom, že má na pikniku o je-
den sendvič míň, znamená to, že je dotyčný excen-
trik, který to nemá v hlavě zcela v pořádku.
Podobné rčení se jistě hodí na manželskou dvojici, 
která se přistěhuje do Kingstonu, malebné vísky 
nedaleko Oxfordu, kde už nějakou dobu žije Češka 
Hana se svým anglickým manželem Williamem. Ti 
se mezitím po létech konečně zařadili téměř mezi 
starousedlíky, a tak se zájmem sledují nelehké sží-
vání nových přistěhovalců s tradičním a poněkud 
konzervativním Kingstonem. A ani tentokrát není 
o dramatické situace a barvité příhody nouze!

HAnA pARkánOvá-WHITTOn vystudovala na 
UK češtinu a angličtinu a poté působila řadu let 
v českých nakladatelstvích. V roce 2001 se pro-
vdala za Angličana a nyní žije střídavě nedaleko 
Oxfordu a v Praze. Založila si literární agenturu, 
dále překládá a  hlavně píše. Je autorkou šesti 
autobiograficky laděných próz, mnoha historic-
kých románů a detektivek. S manželem napsali 
knížky o Velké Británii a spolupracují též na čes-
ko-anglických rozhlasových pořadech.

Váz., 248 stran
130 x 200 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: září

KaTEgoRIE a

Kdo tentokrát rozvíří poklidnou hladinu půvabného Kingstonu?

připravujeme
e-book

Již vyšlo
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Moje všechno
Katie Marshová

V den, kdy se Hana chystá oznámit manželovi, že 
od něj odchází, ho najde v ložnici na podlaze, vy-
děšeného a neschopného se pohnout. Dostal mrt-
vici. A jejich život se ve vteřině změní.
Haně nezbývá než odložit všechny své plány, aby 
se mohla starat o manžela, kterého byla připra-
vená opustit. Tom nemůže chodit, není schopen 
základních úkonů. Po měsících vzájemného za-
nedbávání a partnerského odcizení nastává dlou-
hé období rehabilitace, během nichž má Tom čas 
pohlédnout na svůj život z nové perspektivy, aby 
ho mohl přehodnotit. Podaří se Tomovi překonat 
nemoc a zachránit manželství? A dokáže se Hana 
vzdát svých plánů na nový život a  znovu se do 
Toma zamilovat?
Moje všechno je debutový román, který nedáte 
z  rukou. Rozpláče vás i  rozesměje. A přiměje vás 
zamyslet se nad tím, co je v životě skutečně dů-
ležité.

Přeložila Helena Hartlová

Váz., asi 288 stran
140 x 210 mm
Cena cca: 299 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Pro čtenářky Jojo Moyesové – dojemný příběh o lásce a druhé šanci

připravujeme
e-book

K A T I E  M A R S H O V Á

moje
všechno

Co když  

vás 

potrebuje  

nejvíc…

Mladá fronta

… ve chvíli,  
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ho chtela  
opustit?
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Váz., asi 280 stran
140 x 210 mm

Cena cca 279 Kč
Termín vydání: září

KaTEgoRIE a

Moderní způsoby randění? Tinder, seznamka, speed dating…

JENNY STALLARDOVÁ

Hledám chlapa
do Vánoc!

Hledám chlapa

Mladá fronta

Romantický příběh o tom, jak se dnes seznamuje 
single žena ve velkoměstě

Genie Havishamová

JENNY STALLARDOVÁHledám chlapa
do vánoc

Jenny Stallardová

Být věčně single je hrůza sama o sobě, natož být 
single a živit se psaním blogu o randění. Genie 
Havishamová pracuje v prestižním lifestylovém 
online časopise, a  jelikož má za šéfk u mrchu, 
dostane ultimátum: buď si najde přítele do Vá-
noc, nebo má padáka.
Začíná bláznivá pětiměsíční mise, na níž Genie 
marně hledá muže, se kterým by mohla chodit. 
Jako by nestačilo, že se musí pohybovat na mi-
novém poli internetových seznamek, Tinderu 
a  speed datingů, zaváže se také psát o  každé 
schůzce příspěvek na blog, kde jí rapidně roste 
nejen počet fanoušků, ale i čtenost.
Jenže když se začnou rozsvěcet vánoční světýl-
ka, zamyslí se Genie nad tím, jestli mezi všemi 
těmi příšernými schůzkami, občasnými dobro-
družstvími na jednu noc a nečekaným návratem 
jejího „údajně polepšeného“ bývalého, náhodou 
nepřehlédla, co má přímo pod nosem…

Přeložila Anna Pocnarová

připravujeme
e-book

JENNY STALLARDOVÁ

Hledám chlapa
do Vánoc!Hledám chlapa

Mladá fronta

Romantický příběh o tom, jak se dnes seznamuje 

single žena ve velkoměstě

Genie Havishamová

JENNY STALLARDOVÁ
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připravujeme
e-book

Dítě v mlze
Martin goffa

Únos sedmiletého chlapce od jedné základní 
školy zprvu vypadá jako krutý, avšak jinak ničím 
neobvyklý zločin. Postupující vyšetřování ovšem 
odhalí určité odlišnosti: únosce nekomunikuje 
a  neklade si žádné požadavky. Dokonce udělá 
jindy nemyslitelné gesto – hned zpočátku odhalí 
svou tvář, snad na znamení výsměchu svým pro-
následovatelům. Ti jej obratem identifikují a  do 
pátrání je proti své vůli zapojen i Miko Syrový – 
pachatelem únosu je totiž jeho bývalý kolega 
Bert.
Detektiv tedy stíhá detektiva, a ten je díky svým 
zkušenostem vždycky o krok napřed. Jeho vzkaz 
„bolest za bolest“ navíc hovoří víc než jasně…

Váz., asi 232 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen 
KaTEgoRIE a

Bolest za bolest, dítě za dítě!

V řadě Miko Syrový 
v Mladé frontě již vyšlo:
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Smrt v justičním paláci
Daniela Kovářová

V  budově Městského soudu v  Praze je nahlášena 
bomba. Předseda soudu nechá budovu vyklidit, 
a když se po důkladné prohlídce zaměstnanci vrá-
tí do svých kanceláří, objeví v kanceláři předsedy 
mrtvého soudce. Vzápětí umírá další soudní za-
městnanec. Šlo v  obou případech o  sebevraždy, 
anebo o cizí zavinění? Komu smrt pomůže a komu 
uškodí? A  jak je do  ní zapleten předseda soudu? 
Detektiv Šimon Hájek zjišťuje, že pochopit vztahy 
a  poměry v  justici není jednoduché. Naštěstí mu 
s vyšetřováním pomáhá vnadná tisková mluvčí sou-
du Gabriela Rezková.

Napínavý kriminální příběh z  atraktivního pro-
středí, jehož rozuzlení má jako většina podobných 
vyprávění původ v  mezilidských vztazích. Autor-
ka – advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti – 
v něm ukazuje dobrou znalost justičního prostředí 
i pochopení pro lidské slabosti. Na stránky své de-
sáté knihy opět přivádí dvojici hrdinů, kterou čtená-
ři znají z její poslední detektivky Mrtvá z golfového 
hřiště.

Váz., 208 stran
130 x 200 mm

Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE B

Napínavý kriminální příběh z atraktivního prostředí

Již vyšlopřipravujeme e-book
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zabij mě znovu
Rachel abbottová

Když je váš život jedna velká lež, komu se dá věřit?

Když Maggie Taylorová přijme v  Manchesteru 
nové zaměstnání, je přesvědčená, že z  pohledu 
její rodiny jde o krok správným směrem. Děti si 
zvyknou záhy, ovšem manžel Duncan už tak nad-
šený není.
Nic ale nemůže Maggie připravit na šok, který 
zažije, když jednou večer přijde z  práce domů 
a  zjistí, že Duncan zmizel a  jejich malé ratolesti 
nechal samotné. Nemůže se mu dovolat a vůbec 
netuší, kam mohl manžel odejít a proč. A pak zjis-
tí, že není jediná, kdo po něm pátrá.
Když dojde k brutální vraždě ženy, která se Ma-
ggie nesmírně podobá, a  vyšetřování převezme 
inspektor kriminálky Tom Douglas, uvědomí si 
Maggie, jak málo toho ví o Duncanově minulosti. 
Je tím, koho miluje? A před kým chtěl utéct?
Na rozhodování, zda mu důvěřovat, nebo ho zra-
dit, nemá mnoho času. Jedno už totiž Maggie po-
chopila – brzo zemře další žena a možná to bude 
ona sama.

Přeložil Milan Lžička

Váz., asi 288 stran
140 x 210 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Psychothrill er od autorky bestsell eru Spi sladce

připravujeme
e-book

+ audioknihu

Již vyšlo

MLADÁ FRONTA

Psychothriller od autorky bestselleru Spi sladce

Rachel Abbottová
MLADÁ FRONTA
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Rachel Abbott ová se stala 14. nejprodávanějším spisovatelem za posledních pět let.
Předčila Yanna Martell a, Jojo Moeyesovou i Jeff reyho Archera.
DAILY TELEGRAPH, srpen 2015

Rachel Abbott ová se podle žebříčku nejprodávanějších e-knih
Amazonu stala nejpopulárnějším autorem ve Velké Británii.
THE GUARDIAN, srpen 2015

Rachel Abbott ová vás bude neustále udržovat v napětí, a když už si budete myslet,
že jste všemu přišli na kloub, zjistíte, že jste na omylu.
SUSPENSE MAGAZINE

Autoři, jako je Rachel Abbott ová, představují nejnovější hvězdy v branži.
OBSERVER

Celosvětově
prodáno přes
1,8 milionu

výtisků.

BESTSELLER
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NaUČNÁ LITERaTURa
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Váz., asi 350 stran
190 x 245 mm
Cena cca 549 Kč
Termín vydání: listopad 
KaTEgoRIE aaa

Marmeládová královna se vrací! Těšte se!

Blanka Milfaitová byla obyčejná holka: chodila do 
práce, která ji nebavila, žila ve vztazích, které ji 
nenaplňovaly, a pochybovala o tom, jestli tohle je 
ten skutečný život. Jednoho dne dala vale práci, 
nefunkčnímu vztahu a velkému městu a odstěho-
vala se na Šumavu, kde začala vařit marmelády 
světové chuti a  žít podle sebe. I  o  této změně 
pojednává Blančina veleúspěšná kniha Příběh 
opravdové vášně.
Její druhá kniha představuje ohlédnutí za rokem, 
který strávila na cestách po ostrovech skuteč-
ných i těch, které si neseme jako Robinsoni sami 
v sobě. Není to kniha jenom o vaření marmelád, 
putování po mořích a touze žít takový život, který 
stojí za to, ale také o iluzi slávy a dětských rados-
tech, o  schopnosti odlišovat to důležité od ni-
čemného a zbytečného. Je to příběh, který není 
psán do vody…

příběh psaný do vody
Cestopisný recepis marmeládové 
čarodějky z ostrovní expedice

Blanka Milfaitová

připravujeme
e-book

Již vyšlo
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LOH Rio 2016
Oficiální publikace ČOV nabízí netradiční po-
hled na hry XXXI. Letní olympiády v  Riu. Při-
náší snímky špičkových sportovních fotografů 
pod vedením Herberta Slavíka, kteří zazname-
nají nejenom úspěchy a  zklamání českých re-
prezentantů, ale také tvář olympijských her, 
která zůstává divákům skrytá – zákulisí, dřinu 
i  odpočinek sportovců. Kromě výsledkového 
servisu se čtenáři jistě rádi začtou do nejdů-
ležitějších příběhů, které se v průběhu her na 
sportovištích i mimo ně odehrály. Obsah knihy 
se připravoval na trase Rio–Praha přímo bě-
hem konání akce a  vychází bezprostředně po 
skončení olympiády. Věříme, že i  tato kniha 
bude krásnou vzpomínkou na neopakovatelné 
sportovní i lidské zážitky.Flexovazba, barevná publikace, asi 360 stran 

190 x 265 mm
Cena 499 Kč
Termín vydání: srpen 
KaTEgoRIE aaa

Kronika olympijských her

Již vyšlo
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Tvůj první triatlon
Petr Vabroušek

Petr Vabroušek je přední světový triatlonista, který 
absolvoval téměř dvě stovky dlouhých ironmanů, 
stovky půlmaratonů a  dalších závodů, jako třeba 
maraton na obou pólech (v obou případech zvítě-
zil); zlínský rodák se stal mimo jiné i vítězem sto-
kilometrového běhu na severním pólu, šestnáct 
let jej na dlouhé trati (3,8 km plavání  – 180 km 
kolo – 42 km běh) v České a Slovenské republice 
nikdo nepokořil, celkem 80× se umístil v TOP 10, 
patnáctkrát za sebou (jako jediný na světě) se 
kvalifi koval na nejznámější ironman na Havaji, ve 
více než 30 případech vyhrál a za svůj život po-
razil nejméně jednou nejlepší triatlonisty světa… 
Kdo jiný by měl začínající triatlonisty uvést do 
tajů tohoto sportovního odvětví než právě Petr 
Vabroušek?

Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm

Cena cca 289 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE B

Splň si svůj sen a staň se triatlonistou

Již vyšlo
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T V Ů J  P R V N Í  
TRIATLON
P E T R  V A B R O U Š E K
Na (první) triatlon s radami nejlepšího českého závodníka

připravujeme e-book
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Na (první) triatlon s radami nejlepšího českého závodníka
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pět amerických prezidentů, 
česká babička a já

Eliška Hašková Coolidge

Nové doplněné a  rozšířené vydání vzpomínek 
Eliška Haškové Coolidge, významné Češky, která 
se dokázala prosadit jak ve vrcholném politickém 
prostředí v USA, tak po revoluci i v bývalé vlasti.
Rodačka z Prahy, emigrovala v roce 1949 do USA 
a je již dostatečně známo, že kariéru začala v Bí-
lém domě, kde dlouho pracovala jako zvláštní 
asistentka pěti amerických prezidentů, dále ve 
vysokých pozicích na ministerstvu zahraničních 
věcí USA a v dalších důležitých amerických vlád-
ních organizacích.
Dnes napomáhá společenským i podnikatelským 
kontaktům mezi Českou republikou a USA a po-
skytuje poradenství nejen v  otázkách protoko-
lu, etikety, personalistiky a public relations, ale 
i v oblasti gastronomie a turistiky.

Váz. asi 192 stran, fotografie
130 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: prosinec
KaTEgoRIE aaa

Zasvěcený pohled na americkou i českou politiku

připravujeme
e-book
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nevěřte ani mně
Špinavé triky i neuvěřitelné možnosti 
estetické medicíny

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Kniha přináší informace nejen o nejčastějších pro-
blémech estetické medicíny a  možnostech jejich 
řešení, ale též o tricích, úskocích a všemožných rizi-
cích, které se v tomto neustále se vyvíjejícím obo-
ru vyskytují, protože se jejich klientům nedostává 
zásadních znalostí a často podléhají slepé víře, že 
jim estetický zákrok pomůže vyřešit všechny jejich 
osobní problémy. Autor proto radí, podle čeho se 
orientovat v  neuvěřitelné nabídce klinik a  čemu 
se vyhnout, jak vybírat a na co si dát pozor. De-
tailně přitom rozebírá všechny dostupné zákroky, 
hodnotí jejich klady i zápory, upozorňuje na kom-
plikace či přímo nebezpečí. Kniha je doprovázena 
velkým množstvím fotografií a ilustrací a stává se 
tak nezbytnou pomůckou pro všechny, kdo uvažují 
o změně vzhledu podle svých představ.

Pionýr estetické medicíny v  Evropě, docent Ro-
man Šmucler (1969), dnes už tráví krom výzkumu 
většinu svého lékařského času řešením kompli-
kací, které právě při zkrášlovacích ošetřeních 
vznikají. Jeho kniha je tedy nejenom průvodcem 
po novém a fascinujícím světě estetické medicí-
ny, ale unikátně radí čtenáři, kde všude jsou na 
něj kladeny pasti, které mohou vyjít draho neje-
nom jeho kapsu, ale i zdraví. Tak jako se nelze vy-
dat na cesty po světě bez seriózního a obsažného 
průvodce, ani  tako kniha nemůže chybět komu-
koli, kdo zvažuje podstoupit některou z  metod 
estetické medicíny.

Váz., cca 250 stran
140 x 210 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

Průvodce možnostmi a riziky estetické medicíny
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Již vyšlo

Superjídelníček II
Petr Havlíček, Petra Lamschová

Rozhodli jste se, že místo diet vsadíte raději na 
zdravý životní styl? Už jste se začali orientovat 
ve zdravých potravinách a  jakžtakž zvládáte 
nakupovat, ale pořád sklouzáváte ke stereoty-
pům? Pak právě pro vás je určena nová kniha 
Petra Havlíčka a  Petry Lamschové, která vás 
provede zdravým jídelníčkem od snídaně po 
večeři. Ale hlavně vás naučí připravovat si růz-
ná zdravá jídla, která vám  budou chutnat, ale 
tak, abyste neskončili u kaše ke snídani a salá-
tu k  obědu. A  jaký by vlastně měl být poctivý 
obědový salát? Proč i k večeři bychom měli mít 
přílohu? A můžeme si dát ovoce ke svačině i od-
poledne, když na ně máme chuť?
Prokousejte se zdravým jídelníčkem tak, aby 
vám chutnal. V naší knize najdete inspiraci mi-
nimálně na tři měsíce.

Váz., asi 336 stran
210 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad 
KaTEgoRIE aaa

Vydržte jíst zdravě!
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výživou ke změně
Zuzana Komůrková

Jak vařit, když jíme každý jinak, a nezbláznit se 
z toho? Pokud je i vaše rodina složena z vyznava-
čů různých výživových směrů, je v ní bezlepkář-
-celiak, nebo chcete pouze oživit svůj kuchařský 
repertoár o  zajímavá zdravá jídla, která by byl 
ochotný sníst i zbytek rodiny, je pro vás tato ku-
chařka to pravé.
Výživová poradkyně a  lektorka kurzů vaření Zu-
zana Komůrková přichází s pohodovými vegeta-
riánskými a bezlepkovými recepty pro každého. 
Snídaně, předkrmy, polévky, hlavní jídla, bezlep-
kové pečivo, přílohy i  dezerty jsou inspirované 
českou klasikou i zahraničními kuchyněmi. Navíc 
s tipy, jak tyto pokrmy s jednoduchou obměnou 
připravit pro vegany i pro milovníky masa. Kromě 
jiného se dozvíte také spoustu zajímavých infor-
mací o použitých surovinách, jejich složení i pro-
spěšnosti pro naše zdraví.

Fotograf ie Lucie Drlíková

Váz., 200 stran
190 x 245 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

Pohodová vegetariánská a bezlepková kuchařka – s tipy pro vegany 
i pro milovníky masa

16 / 17

s n í d a n ě

JAHELNÁ KAŠE 
SE SUŠENÝMI ŠVESTKAMI

Slupka jáhel obsahuje hořčiny, proto je nutné jáhly před použitím vždy 

několikrát propláchnout horkou vodou. Proprané jáhly dáme do hrnce spolu 

s mlékem, nakrájenými švestkami, špetkou soli, skořicí a kořením Čepička 

z květů. Přivedeme do varu a na mírném plameni vaříme cca 20–25 minut.

Vmícháme kokosový olej nebo máslo. Posypeme sezamem nebo mandlemi 

a zakápneme sladidlem.

1 hrnek jáhel
3 hrnky rostlinného nebo klasického 

mléka
2 hrsti sušených švestek
špetka soli
½ lžičky mleté skořice

1 lžička směsi Čepička z květů 
(Sonnentor)
1 lžíce kokosového oleje nebo másla

2 lžíce sezamu nebo sekaných mandlí

sladidlo – med, javorový nebo agávový 

sirup

S U R O V I N Y  P R O  4  O S O B Y

Pokud uvaříte kaše hodně, můžete ze zbylé velice jednoduše připravit dezert 

zvaný jahelník (str. XX).

t t

Sladká zahřívací snídaně pro malé i velké

JÁHLY pomáhají proti 

depresivním stavům, podporují 

pozitivní myšlení a prý i mladistvý 

vzhled. Jsou vhodné při stavech 

vyčerpanosti. Posilují slinivku, slezinu, 

žaludek a ledviny. Jsou močopudné 

a antibakteriální. Doporučují se 

rekonvalescentům, těhotným (údajně 

omezují riziko potratu), lidem 

s oslabeným trávením i cukrovkářům 

a malým dětem.

několikrát propláchnout horkou vodou. Proprané jáhly dáme do hrnce spolu 

z květů. Přivedeme do varu a na mírném plameni vaříme cca 20–25 minut.

Vmícháme kokosový olej nebo máslo. Posypeme sezamem nebo mandlemi 

1 lžíce kokosového oleje nebo másla

2 lžíce sezamu nebo sekaných mandlí

sladidlo – med, javorový nebo agávový 

Pokud uvaříte kaše hodně, můžete ze zbylé velice jednoduše připravit dezert 

t
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Berlíňanka
Veronika Jonášová

V čem se inspirovat od Berlíňanek, nejsvobodněj-
ších žen světa?
Nepotřebujete naditou peněženku, stačí, když 
okoukáte pár triků a fíglů, a můžete s lehkostí vy-
šperkovat nejen svůj šatník, ale proměnit i  svůj 
životní styl. Berlín je město tepající kosmopolitní 
atmosférou, do kterého míří za svými sny rok od 
roku čím dál více mladých kreativních lidí z celé-
ho světa. Berlíňanky jsou emancipované ženy vy-
znávající svébytný pohled na život i  módu. Jsou 
uvolněné, rády recyklují, moc neutrácí, a  přesto 
vypadají vždycky úchvatně. Jsou pyšné na svou 
ženskost a umí být sexy, a přesto nepůsobit pod-
bízivě. Rády provokují, ale nikdy ne lacině.
Tajemství Berlíňanek poodhaluje tato knížka. 
Mimo jiné obsahuje praktické informace o tom, co 
se v Berlíně nosí, co se tam jí, jak se zařizují byty, 
co nesmí chybět matkám i co milují hipsteři, kteří 
Berlín považují za svou metropoli. Najdete v ní více 
než stovku ozkoušených tipů na ty nejlepší obcho-
dy, kavárny, restaurace, ale i zajímavá místa a kul-
turní atrakce, o kterých se v žádných průvodcích 
nedočtete. Vše zažila, okoukala a sepsala novinář-
ka Veronika Jonášová a knížkou provází dvacítka 
autentických žen – Berlíňanek.

Váz., kartonové desky, 240 stran
130 x 210 mm
Cena cca: 299 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE aaa

Poodhalte tajemství Berlíňanek a nechte se inspirovat jejich
životním stylem!

připravujeme
e-book
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Svět podle Lu
Průvodce krásou každé bohyně 
bez ohledu na váhu a věk

Lucie Dolejší

Svět podle LU je dokonalou pomůckou pro ženu 
jakéhokoli věku, která touží být sebevědomá, 
krásná, šik, a přitom zůstat sama sebou.
Lucie Dolejší, oblíbená youtuberka, blogerka 
a vizážistka, známá mimo jiné z pořadu Fasáda, 
vám na základě svých zkušeností z praxe ukáže, 
že být ženou je tím nejkrásnějším darem na svě-
tě.
Dozvíte se, jaká kosmetika je pro vás ta pravá, že 
stylová můžete být s jakoukoli konfekční velikostí 
a že i s omezeným rozpočtem dokážete vypadat 
k nakousnutí.
Nechte se inspirovat osobním příběhem, kon-
krétními radami, tipy i  ukázkami proměn, které 
vám napoví, jak nejen krásně vypadat, ale i  se 
krásně cítit. Řada úsměvných historek vás poba-
ví a  přesvědčí o  tom, že není nad to, brát život 
s lehkostí a humorem.
Vstupte bez ostychu do světa vlastní krásy a ob-
jevte v sobě bohyni, kterou jste vždy chtěla být.

Váz., asi 240 stran
170 x 215 mm

Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

Inspirace a rady youtuberky Lucie Dolejší, 
známé mimo jiné z pořadu Fasáda!

připravujeme
e-book

připravujeme e-book
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Arabský svět 
– jiná planeta?

Emire Khidayer

Jak myslí, cítí a  žijí Arabové? Jaké jsou vzta-
hy mezi muži a  ženami? Je každý Arab musli-
mem a  každý muslim Arabem? Jak se chovají 
ke zvířatům? Je vůbec možné naučit se arab-
sky? Knihou Arabský svět – jiná planeta? při-
náší autorka realistický pohled na současný 
život v arabských zemích. Vybírá témata, kte-
rá nás zajímají nejvíc. Přibližuje i taková, která 
jsou tabu nebo na která padá stín pověrčivos-
ti. Mluví o arabské sexualitě, mužsko-ženském 
(ne)souladu, obřízce, kastování společnosti, 
o  rozeznávání hranice života a  smrti, kadidlu, 
drogách i alkoholu. A to vše na pozadí převlá-
dajícího náboženství  – islámu. Tato témata 
vám předkládá z pohledu ženy arabistky, která 
dlouhodobě žila a  pracovala v  tomto regionu. 
Ženy, která většinou přicházela do kontaktu 
s  muži… Pokusme se porozumět Arabům za 
pomoci člověka, který je doma v  Evropě i  na 
Blízkém východě.

Váz., asi 320 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen 
KaTEgoRIE a

Jaký je arabský svět ve skutečnosti?

připravujeme 
e-book

Již vyšlo
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pivní bible
Brian Kunath

Na světě existuje nepřeberné množství růz-
ných druhů piv, od tmavých či klasických svět-
lých, přes pšeničná až po kvasnicové speciály či 
ochucená piva. Jednotlivé druhy se liší jak v bar-
vě, tak v chuti. Někdy je obtížné najít v obchodě 
ten typ, na který bychom právě měli chuť. Nyní 
ale máte jinou možnost! Pivní bible je zde, aby 
vám dala návod, jak si uvařit pivo doma. Chce-
te si vytvořit svou vlastní značku, nebo udělat 
pivní speciál, případně jen načerpat informace 
o výrobě piva, kterými byste se mohli pochlubit 
přátelům? Tato srozumitelná příručka obsahuje 
kromě praktických obrázků hlavně dobré rady 
a  tipy, jak se stát pivním expertem v  pohodlí 
svého domova. Váz., 240 stran

145 x 210 mm
Cena 299 Kč

Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Kniha pro všechny milovníky pěnivého moku
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Tak vaří vIET nAM
Phuong Lan TRaNoVÁ,

Nam VU HoaI

Dva mladí vietnamští autoři žijící trvale v  Čes-
ké republice sestavili výběr nejběžnějších jídel, 
která se vyskytují ve vietnamské kuchyni a  na 
něž se dají u nás koupit suroviny – a to buď v trž-
nici Sapa v Praze, nebo prostřednictvím specia-
lizovaných e-shopů. Kniha tedy obsahuje pravé 
recepty, tak jak vyhovují vietnamské chuti, se 
seznamem surovin a detailním postupem. Kro-
mě nejznámějších rolek a  polévky pho se čte-
náři mohou seznámit se zajímavými a zdravými 
saláty, neuvěřitelným výběrem chodů, které 
se servírují při vietnamském stolování, i  s  ne-
obvyklými a osvěžujícími dezerty. Recepty jsou 
doprovázeny barevnými fotografi emi, na nichž 
jsou vyobrazeny pokrmy ve fi nální podobě. Vel-
mi důležitý je přehled bylin, zeleniny a  koření, 
které jsou použity v  receptech, s  fotografi emi 
a užitím jak v kuchyni, tak například v léčitelství.

Fotograf ie Jaroslav Fišer

Váz., 160 stran
170 x 240 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Poznejte autentickou vietnamskou kuchyni v Česku

Phuong Lan TRANOVÁ  D  Nam VU HOAI

Mladá fronta

Tak vaří

KUCHAŘKA OD VIETNAMCŮ V ČESKU

RYBY, MASO, NUDLE…

70 / 70

KŘUPAVÉ INSTANTNÍ NUDLE 
(Mì tôm xào giòn)

g INGREDIENCE (2 PORCE):
 ̬ 2 balení instantních nudlí mì tôm
 ̬ 400 g zadního hovězího masa
 ̬ 1 mrkev
 ̬ 3 velké žampiony
 ̬ 150 g listů cải ngọt
 ̬ 2 stroužky česneku
 ̬ ½ cibule
 ̬ slunečnicový ole
 ̬ pepř
 ̬ sójová omáčka
 ̬ 1 malá lžička bramborového škrobu

\ POSTUP:
Do velké mísy vložte nudle mì tôm a zalijte je vroucí vodou. Jakmile změknou, zhruba po 1–2 

minutách, je promíchejte a sceďte.
Nakrájejte hovězí maso na velmi tenké plátky, omytou a oškrábanou mrkev na tenké prouž-

ky a žampiony na plátky. Od očištěných listů cải ngọt odkrojte konec, poté je nakrájejte na po-

loviny. 2 stroužky česneku nakrájejte nadrobno a ½ cibule na proužky.

Do pánve s trochou předehřátého oleje vložte nakrájený česnek a cibuli, krátce orestujte 

a přidejte hovězí maso, špetku pepře a 1 lžíci sójové omáčky. Restujte při středním stupni 

zhruba 2–3 minuty, maso nemusí být ještě úplně hotové. Poté je vyjměte a nechte odležet 

na talíři.
Do pánve opět přilijte trochu oleje a přidejte nudle, lehce je rozprostřete po pánvi a opé-

kejte je. Nemusíte je neustále promíchávat, restujte je na pánvi delší dobu z každé strany, 

celkem asi 10–15 minut, budou tak křupavější. Dávejte jen pozor, ať se nepřipálí. Poté je 

vložte do talíře.
Znovu si zahřejte pánev s  troškou oleje a přisypte mrkev a žampiony, lehce orestujte, 

po 2 minutách přidejte maso a listy cải ngọt, vše společně orestujte. Pokud nemáte dost 

šťávy, přilijte trochu vody, jinak to není potřeba, a dochuťte špetkou pepře a 2,5 lžícemi só-

jové omáčky. Restujte zhruba 5 minut, dokud nebude maso hotové, 1 minutu před koncem 

přidejte bramborový škrob rozpuštěný ve vodě, aby šťáva zhoustla.

Maso se zeleninou servírujte na talíři s nudlemi mì tôm.

' TIP: 
Místo hovězího masa můžete použít jiné, např. kuřecí maso, krevety, sépie atd. Listy cải ngọt 

můžete nahradit kedlubnou nebo brokolicí.

Do velké mísy vložte nudle mì tôm a zalijte je vroucí vodou. Jakmile změknou, zhruba po 1–2 
Do velké mísy vložte nudle mì tôm a zalijte je vroucí vodou. Jakmile změknou, zhruba po 1–2 

Nakrájejte hovězí maso na velmi tenké plátky, omytou a oškrábanou mrkev na tenké prouž-

ky a žampiony na plátky. Od očištěných listů cải ngọt odkrojte konec, poté je nakrájejte na po
ky a žampiony na plátky. Od očištěných listů cải ngọt odkrojte konec, poté je nakrájejte na po-

Do pánve s trochou předehřátého oleje vložte nakrájený česnek a cibuli, krátce orestujte 
Do pánve s trochou předehřátého oleje vložte nakrájený česnek a cibuli, krátce orestujte 

a přidejte hovězí maso, špetku pepře a 1 lžíci sójové omáčky. Restujte při středním stupni 

zhruba 2–3 minuty, maso nemusí být ještě úplně hotové. Poté je vyjměte a nechte odležet 
zhruba 2–3 minuty, maso nemusí být ještě úplně hotové. Poté je vyjměte a nechte odležet 

Do pánve opět přilijte trochu oleje a přidejte nudle, lehce je rozprostřete po pánvi a opé
Do pánve opět přilijte trochu oleje a přidejte nudle, lehce je rozprostřete po pánvi a opé--

kejte je. Nemusíte je neustále promíchávat, restujte je na pánvi delší dobu z každé strany, 
kejte je. Nemusíte je neustále promíchávat, restujte je na pánvi delší dobu z každé strany, 

celkem asi 10–15 minut, budou tak křupavější. Dávejte jen pozor, ať se nepřipálí. Poté je 
celkem asi 10–15 minut, budou tak křupavější. Dávejte jen pozor, ať se nepřipálí. Poté je 

Znovu si zahřejte pánev s  troškou oleje a přisypte mrkev a žampiony, lehce orestujte, 
 vše společně orestujte. Pokud nemáte dost  vše společně orestujte. Pokud nemáte dost 

šťávy, přilijte trochu vody, jinak to není potřeba, a dochuťte špetkou pepře a 2,5 lžícemi só--

jové omáčky. Restujte zhruba 5 minut, dokud nebude maso hotové, 1 minutu před koncem 
jové omáčky. Restujte zhruba 5 minut, dokud nebude maso hotové, 1 minutu před koncem 

Místo hovězího masa můžete použít jiné, např. kuřecí maso, krevety, sépie atd. Listy cải ngọt 
Místo hovězího masa můžete použít jiné, např. kuřecí maso, krevety, sépie atd. Listy cải ngọt 

POLÉVKY
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POLÉVKA BÚN BÒ HUẾ 
(Bún bò Huế)

g INGREDIENCE (4 PORCE):
 ̬ 400 g morkových kostí
 ̬ 700 g vepřového kolena
 ̬ 500 g hovězího zadního masa
 ̬ sůl
 ̬ 1 lžíce oleje
 ̬ 1 červená cibule
 ̬ 7 citronových trav sả
 ̬ 1,5 lžíce mắm ruốc (krevetové pasty určené výhradně na polévku Bún bò Huế) ̬ 3 malé lžičky cukru
 ̬ 3 lžíce rybí omáčky (nước mắm)
 ̬ 10 g zázvoru
 ̬ ½ malé lžičky koření satế
 ̬ 1 balení rýžových nudlí bún

\ POSTUP:
Do hrnce s vroucí vodou a 1 lžící soli přidejte morkové kosti, vepřové koleno, hovězí maso a nechte varem 20 minut pročistit od  krve. Po pročištění si připravte 2 hrnce (3 l a 5 l). Do menšího přidejte 1 lžíci oleje a 1 rozkrojenou cibuli, 2 minuty ji restujte a přilijte 2 l vody. Jakmile bude voda ve varu, přidejte pročištěného kolena. Do většího hrnce přidejte 4 l vody a přiveďte k varu, poté přidejte morkové kosti, hovězí maso a naklepanou citronovou trávu. Oba vývary nechte vařit při střední teplotě, kolena 20–30 minut, morkové kosti s masem asi 45 minut.

Dále si připravte krevetovou pastu, 1½ lžíce promíchejte s 1 l vlažné vody. Směs vlijte do hrnce a nechte při nízké teplotě provařit, pak 5–10 minut nechte vychladnout, na dně hrnce by měla vzniknout hmota a na povrchu tekutina, kterou budete potřebovat, proto po vychladnutí už nepromíchávejte. Vzniklou tekutinu nalijte do většího hrnce s hovězím masem a kostmi.
Provařené koleno vyjměte a ponořte do mísy se studenou vodou, aby vychladlo, a vývar z něj přilijte do většího hrnce. Dochuťte 3 malými lžičkami cukru, 3 lžícemi rybí omáčky, 1 lžící soli, 10 g zázvoru a ½ malé lžičky satế (aby dodalo barvu a lehce pálivější chuť). Nechte vývar 30 minut povařit.
Během čekání na vývar nechte v hrnci s vroucí vodou a trochou oleje vařit 10–15 minut rýžové nudle bún, poté je sceďte a krátce propláchněte studenou vodou. Hovězí maso vyjměte a nakrájejte na tenké plátky.Při podávání naberte do misky přiměřené množství nudlí, přidejte nakrájené hovězí maso, vložte vepřové koleno, přisypte trochu nakrájené jarní cibule, koriandr a  nakonec zalijte vroucím vývarem.Můžete přidat krevetové kuličky (viz str. 36). Podávejte se zeleninou – só-jovými klíčky, ledovým salátem a nastrouhaným květem banánu.

Do hrnce s vroucí vodou a 1 lžící soli přidejte morkové kosti, vepřové koleno, hovězí maso 
l). l). 

l vody. l vody. 
l vody l vody a přiveďte k varu, poté přidejte morkové kosti, hovězí maso a naklepanou citronovou trávu. Oba vývary nechte vařit při střední teplotě, kolena 20–30 minut, morkové kosti s masem 

Oba vývary nechte vařit při střední teplotě, kolena 20–30 minut, morkové kosti s masem 

l vlažné vody. Směs vlijte l vlažné vody. Směs vlijte do hrnce a nechte při nízké teplotě provařit, pak 5–10 minut nechte vychladnout, na dně 
do hrnce a nechte při nízké teplotě provařit, pak 5–10 minut nechte vychladnout, na dně hrnce by měla vzniknout hmota a na povrchu tekutina, kterou budete potřebovat, proto 
hrnce by měla vzniknout hmota a na povrchu tekutina, kterou budete potřebovat, proto po vychladnutí už nepromíchávejte. Vzniklou tekutinu nalijte do většího hrnce s hovězím 

Provařené koleno vyjměte a ponořte do mísy se studenou vodou, aby vychladlo, a vývar 
Provařené koleno vyjměte a ponořte do mísy se studenou vodou, aby vychladlo, a vývar z něj přilijte do většího hrnce. Dochuťte 3 malými lžičkami cukru, 3 lžícemi rybí omáčky, 1 lžící 

z něj přilijte do většího hrnce. Dochuťte 3 malými lžičkami cukru, 3 lžícemi rybí omáčky, 1 lžící g zázvoru a ½ malé lžičky satế (aby dodalo barvu a lehce pálivější chuť). Nechte vývar 
g zázvoru a ½ malé lžičky satế (aby dodalo barvu a lehce pálivější chuť). Nechte vývar 

Během čekání na vývar nechte v hrnci s vroucí vodou a trochou oleje vařit 10–15 minut 
Během čekání na vývar nechte v hrnci s vroucí vodou a trochou oleje vařit 10–15 minut 

Při podávání naberte do misky přiměřené množství nudlí, přidejte nakrájené hovězí maso, 
Při podávání naberte do misky přiměřené množství nudlí, přidejte nakrájené hovězí maso, vložte vepřové koleno, přisypte trochu nakrájené jarní cibule, koriandr a  nakonec zalijte 

vložte vepřové koleno, přisypte trochu nakrájené jarní cibule, koriandr a  nakonec zalijte vroucím vývarem.Můžete přidat krevetové kuličky (viz str. 36). Podávejte se zeleninou – só
vroucím vývarem.Můžete přidat krevetové kuličky (viz str. 36). Podávejte se zeleninou – só-
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Obchod s Čínou bez rizika 
a se ziskem

Jan Hebnar a kolektiv

Váz., 220 stran
130 x 200 mm

Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE B

Nepostradatelná příručka pro všechny obchodníky, a nejen pro ně

připravujeme e-book

Máte zajímavý produkt? Už jste se etablovali na 
českém, slovenském a snad také evropském trhu? 
Možná pro Vás může být Čína zajímavou exportní 
příležitostí, a to především kapitoly, které se ex-
portu do Číny a marketingu v Číně detailně věnují. 
Máte firmu, která distribuuje produkty, o kterých 
víte, že jsou z Číny, ale nakupujete je od českého 
nebo německého distributora? I  pro Vás je nová 
kniha vhodná: dozvíte se, jak z  Číny jednoduše 
nakupit zboží, od drobných zakázek až po velké 
investiční celky. Pokud už doma úspěšný pod-
nik máte a  vaše výrobky nejsou vhodným artik-
lem mezinárodního obchodu, možná vás napadlo 
v Číně investovat. I téma založení firmy v Číně tato 
nová publikace, jejíž autor je bývalý obchodní di-
plomat působící v Číně, zahrnuje.

MgR. Bc. jAn HEBnAR, MBA, je bývalý diplomat 
působící v Číně. V letech 2013 až 2016 pracoval jako 
ředitel společnosti Kinex Shanghai – čínské poboč-
ky holdingu HTC (vlastnící i  český ZETOR), kterou 
v  roce 2013 založil. Vystudoval právo na PrF MU, 
mezinárodní vztahy na FSV UK a  MBA na Peking 
University. Zabývá se Asií, asijskou ekonomikou, 
společností a kulturou, přednáší na vysokých ško-
lách v Šanghaji interkulturní management, strate-
gický management a mezinárodní vyjednávání. Je 
členem dozorčí rady European Chamber in China 
a  šéfredaktorem komunitního občasníku o podni-
kání v Číně Šanghaj Plus, vydávaného Generálním 
konzulátem České republiky v Šanghaji. V současné 
době vede konzultační a  obchodní společnost SI-
NOVIA, která se obchodem s Čínou zabývá.
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zápisník radosti
365 tipů, jak mít a dělat radost
každý den

Jana LeBlanc

Co vám dneska udělalo radost? Zapište si to do své-
ho Zápisníku radosti, protože i když si teď říkáte, že 
si to určitě zapamatujete, zapomenete to rychleji, 
než byste chtěla. Tohle není diář, který máte vláčet 
v kabelce a plnit povinnostmi. Je to zápisník, kte-
rý máte popsat hezkými chvílemi: komplimentem, 
který jste dostala, povedenými tvarohovými kned-
líky, které jste uvařila, písničkami, které nemůžete 
dostat z hlavy. K tomu v něm najdete tři sta šedesát 
pět tipů na věci, které vás potěší nebo které vám 
zlepší třeba ne úplně ideální den, a navíc pár otá-
zek, díky nimž se o  sobě můžete dozvědět i  něco 
překvapivého. Diář je dílem novinářky Jany LeBlanc 
a vychází v krásné grafi cké úpravě ilustrátorky Mar-
tiny Pavlové. Ať z něj máte radost!
 
jAnA LEBLAnc odmalička chtěla psát a dnes se 
živí jako novinářka na volné noze. Její články na-
jdete v časopisech Moje psychologie, Žena a život, 
Cosmopolitan, Dieta a na blogu www.comiudelalo-
radost.cz. Má ráda knihy, běh, cappuccino, cizí ja-
zyky, nohy v teple a milion dalších drobností, které 
jí dělají radost.

Ilustrace Martina Pavlová

Váz., kartonové desky, asi 384 stran
130 x 185 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
KaTEgoRIE a

Skvělý dárek pro každého! Zapište si své každodenní radosti,
ať máte na co vzpomínat!
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Barevná terapie
Antistresové omalovánky

Barva je mocná čarodějka. Dokáže ovlivnit ná-
ladu a vyvolat silné vzpomínky i pocity, ať už se 
jedná o pálenou oranžovou podzimu, nebo tyrky-
sovou modř tropických moří.
Tyto omalovánky jsou rozděleny do sedmi barev-
ných sekcí, z nichž každá dává prostor jak k vy-
barvování, tak ke kreslení. Jednotlivé ilustrace 
jsou spletité a  detailní, protože soustředění na 
detail má prokazatelný terapeutický účinek  – 
uvolňuje a utišuje zaneprázdněnou mysl a navo-
zuje stav psychické pohody.
Neexistuje správný ani špatný způsob, jak oma-
lovánky použít. Nenajdete zde žádná pravidla 
ani složité návody. Stačí zapojit fantazii a rado-
vat se z toho, že děláte něco krásného a zdraví 
prospěšného.
Ponořte se do celého barevného spektra a nech-
te ho na sebe působit!

Potěšte sebe i své blízké – kreslete, malujte a zbavte se stresu

Brožovaná, 128 stran
297 x 210 mm

Cena 349 Kč
Termín vydání: červenec

KaTEgoRIE a

Již vyšlo
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z celého srdce
Omalovánky s citáty

Mezi emocí a  barvou existuje silná spojitost. 
Zalistujte těmito omalovánkami a  uvidíte, jak 
snadno můžete vyjádřit lásku barvou. Láska 
je často spojována s  červenou, barvou ohně 
a  krve, ale poselství lásky dokáže předat 
i spousta jiných barev.
Ten, kdo vám daroval tuto knihu, chtěl projevit 
veškerou svou náklonnost k vám právě barvou. 
Chtěl vám dát možnost vyjádřit vaši tvořivost, 
nebo vám v  ní zanechal svůj vlastní barevný 
vzkaz. Inspirujte se známými citáty, zapojte 
svou představivost a za pomoci pastelek či fixů 
se s  radostí ponořte do rozmanitosti lidských 
pocitů!

Váz., 64 stran
228 x 210 mm, výřez ve tvaru srdce
Cena 249 Kč
Termín vydání: červen
KaTEgoRIE a

Skvělý dárek pro ty, které milujete!

Již vyšlo
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100 způsobů,
jak rozumět vaší kočce

Roger Tabor

Podivili jste se někdy, proč kočka přede i u vete-
rináře nebo proč vám vytrvale nosí „dárky“ ze 
zahrady, i když jí za to nadáváte? Význam chování 
vaší kočky není vždy zřejmý na první pohled, ale 
pro všechno, co dělá, existuje velmi dobrý důvod.
Kniha vám odhalí nejen všechno, co se potřebuje-
te o své kočce dozvědět, ale pomůže vám poznat 
100 fascinujících aspektů jejího života a  zvyků, 
s přímými odkazy na příbuzná témata. Fascinující 
hloubkové charakteristiky vám dají nahlédnout do 
tajemného světa těchto jedinečných zvířat. Dozví-
te se také, jak kočka komunikuje s vámi i se svými 
kočičími přáteli. Navíc získáte jistotu v péči o svou 
kočku a  odměnou vám bude šťastný a  vděčný 
vztah. Kniha je doplněna mnoha barevnými ilust-
racemi, detaily, schématy a rejstříkem.

Přeložil Vladimír Pleva

Váz., 144 stran
215 x 285 mm
Cena 349 Kč

Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Základní příručka obsahuje všechny důležité informace
pro chovatele a milovníky koček
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jak to ten pes myslí?
100 různých výrazů, postojů,
pohybů a zvuků

arden Mooreová

Kniha Jak to ten pes myslí? poskytuje čtená-
řům solidní základ pro budování promyšleného 
a  zdravého vztahu s  jejich psem, založeného na 
upřímné a jasné komunikaci – vyjádření záměru, 
přijetí zprávy a adekvátní odezvě. Najdeme zde 
popis psí řeči těla i hlasových projevů typických 
pro určitá plemena, doplněný radami, jak na 
dané chování reagovat, názornými barevnými fo-
tografi emi a připomínkami zvěrolékaře.
V tom je její velký přínos – rozmanitost vypozo-
rovaného psího chování má čtenáře vybídnout 
k tomu, aby se zastavili, dívali se a snažili se po-
chopit, co se jim jejich pes snaží sdělit, aby se 
naučili porozumět zvířecímu myšlení a  poznali, 
proč se jejich domácí mazlíčci chovají tak, jak se 
chovají. Stejně důležité je však učit lidi, jak sami 
mohou přispět k většímu bezpečí a spokojenosti 
zvířat, tím, že budou vnímat nové situace i vzorce 
chování a adekvátně na ně zareagují.

Váz., 192 stran, barevné fotografi e
170 x 227 mm
Cena 279 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Názorný výklad „psí řeči“
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zdravý pes
arden Mooreová

Psi mají pověst nejlepších přátel člověka a  je-
jich popularita mezi lidmi neustále stoupá. 
V  knize najdete podrobné návody, překvapivé 
tipy a  triky i  náhledy do psí mentality, které 
vám poslouží k tomu, abyste svému čtyřnohé-
mu kamarádovi zajistili dlouhý a zdravý život.
Po pročtení knihy zjistíte, jak být psovi ještě 
lepším parťákem, než jste dosud byli. Autor-
ka vám poradí, jak ušetřit, aniž byste slevili 
z kvalitní péče o psa; jak přesměrovat chování 
vašeho psího nezbedy tak, aby jeho neustálá 
potřeba hrabání nebo žvýkání byla přijatelná; 
co dělat v krizové situaci a jak poskytnout pso-
vi první pomoc; jak chytře vybírat a dávkovat 
krmivo, aby se z  vašeho psa nestal chlupatý 
otesánek!

Váz., 192 stran
170 x 227 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

Tipy a triky, jak zajistit vašemu pejskovi delší,
zdravější a šťastnější život
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Léčivé obklady a zábaly
z bylinek, tvarohu a spol.

Bernadette Bächle-Heldeová

Ursel Bühringová

Obklady a  zábaly nám dělají dobře. A  hlavně: 
jsou skutečně účinné! Aby úspěšně pomáhaly, 
a  to bez vedlejších účinků, stačí znát některé 
důležité fígle. Potřebné znalosti získáte z  této 
knihy. Autorky detailně ukazují, na které potíže 
se používají jaké obklady a zábaly – naučí vás, 
na co jsou dobré například heřmánkové sáčky, 
třešňové polštářky či citronové ponožky, nebo 
čím si ulevit při bolesti dutin či nespavosti. Po-
pisují, jakým způsobem suroviny připravit a co 
je při jejich aplikaci důležité, abyste si vy, vaše 
děti nebo vaše vnoučata přirozenou cestou 
pomocí obkladů a zábalů udržovali zdraví nebo 
se uzdravili.

Váz., 144 stran
170 x 235 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Jak získat zdraví z těch nejběžnějších rostlin a surovin

Při bolesti v krkua začínajícím nachlazení  27
26 Ve chřipkovém období

Citrón je starý osvědčený prostředek na bolení v krku 
a chrapot. Jeho šťáva osvěžuje a chladí, což je příjemné, 
a tlumí bolest. Zánět mandlí nebo krku lze citrónovými 
zábaly účinně „likvidovat“ nebo alespoň mírnit.

Co potřebujeme
   1 biocitron
   kuchyňské prkénko a nůž
   malý hadřík nebo papírový ubrousek či papírovou kuchyň-

skou utěrku
   textilní utěrku nebo látkovou plenku
   šálu

Jak se to dělá
   Nejprve nakrájíme citrón na tenké plátky, asi půlcentimetro-

vé tloušťky, a položíme je na papírovou utěrku do řady vedle 
sebe. Potřebujeme čtyři až pět plátků.

   Konce utěrky přehneme tak, aby vznikl dlouhý balíček, jehož 
spodní strana má jen jednu vrstvu.

   Citrónový zábal položíme jednovrstvou stranou na krk od ucha 
k uchu, a sice tak, aby oblast páteře zůstala volná. To je důleži-
té, protože pokrytí krční páteře je velmi nepříjemné.

   K za� xování obtočíme kolem zábalu textilní utěrku a celé 
ještě zpevníme šálou.

   Citrónový zábal ponecháme na krku asi 30 minut. (Ne déle, 
aby kůže nebyla látkami z citronu, které ji dráždí, příliš na-
máhána. Vyskytnou-li se projevy nesnášenlivosti, například 
svědění nebo pálení, zábal ihned odstraníme!)

   Po sejmutí zábalu krk jemně osušíme, aby se zabránilo ochla-
zování. Krk dle potřeby poté udržujeme šálou v teple.

   Citrónový zábal lze přikládat jednou za den po několik po 
sobě jdoucích dnů.

CITRÓN 
Citrón známe jako jižní plod bohatý na vitamin C – ale on toho 
obsahuje mnohem více: vonné a antibakteriální éterické oleje, 
které rozjasňují náladu, podporují soustředění a vážou pachy, 
� avonoidy, chránící buňky a cévy, a samozřejmě kyselinu 
citrónovou. Jen si vzpomeňte, jak je citron kyselý, když do 
něj kousnete! Hned se vám pusa sevře. Po citrónu se sliznice 
stáhnou, ochladí se a splaskávají, a tak se zpomalí zánětlivé 
procesy. Vlastnosti „citrónu v zábalu“ sice nikdy nebyly vědecky 
prozkoumány, ale empirická medicína popisuje jeho působení 

Citrón osvěžuje, příjemně voní 
a chladí.

Citrónový zábal je velmi 
oblíbený, protože osvěžu-
je, chladí a krásně voní.

Spodní strana látky zůstane jednovrstvá. Zábal přiložíme kolem krku. Krční páteř zůstane volná.

C I T R O N O V Ý  Z Á B A L 

  K za� xování obtočíme kolem zábalu textilní utěrku a celé 
ještě zpevníme šálou.
  

máhána. Vyskytnou-li se projevy nesnášenlivosti, například 

  Po sejmutí zábalu krk jemně osušíme, aby se zabránilo ochla-
zování. Krk dle potřeby poté udržujeme šálou v teple.
  

C
Citrón známe jako jižní plod bohatý na vitamin C – ale on toho 
obsahuje mnohem více: vonné a antibakteriální éterické oleje, 
které rozjasňují náladu, podporují soustředění a vážou pachy, 
� avonoidy, chránící buňky a cévy, a samozřejmě kyselinu 
citrónovou. Jen si vzpomeňte, jak je citron kyselý, když do 
něj kousnete! Hned se vám pusa sevře. Po citrónu se sliznice 
stáhnou, ochladí se a splaskávají, a tak se zpomalí zánětlivé 
procesy. Vlastnosti „citrónu v zábalu“ sice nikdy nebyly vědecky 
prozkoumány, ale empirická medicína popisuje jeho působení 

Zábal přiložíme kolem krku.
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Osadní toulky II.
Nohejbal na trampských osadách 
v okolí Prahy – Sázava

Martin Maršálek

Další část knižní řady Osadní toulky znovu čte-
náře zavede na místa, kde se před stoletím zro-
dily dva české vynálezy  – tramping a  nohejbal. 
Tramping jako specifický životní styl a  nohejbal 
jako pohodový sport spolu spojily síly právě na 
trampských osadách.
Po předchozím putování osadami v  okolí Prahy 
v  povodích Vltavy a  Berounky druhý díl přivádí 
čtenáře na Zlatou řeku, v  trampské terminolo-
gii takto označovanou řeku Sázavu. Ajax, Údolí 
slunce, Staří kamarádi, Rychlá řeka, Údolí Zlaté-
ho potoka, Toronto, Údolí ticha, Kondor, Měsíč-
ní údolí, Ztracená stopa, Sioux, Albatros, Údolí 
návratu, Merida, Šacung, Soumrak, Údolí raků 
a  desítky dalších jmen osad představí historii 
svého vzniku, na mnoha fotografiích svou minu-
lou i současnou podobu, historii osadního nohej-
balu, včetně vzpomínek pamětníků.
Nedílnou součástí publikace jsou podrobné 
mapy s vyznačenými osadami. Přijměte pozvání 
na návštěvu zajímavých míst, která zanechala 
nesmazatelnou stopu v českých moderních ději-
nách a která stále mají co nabídnout.

Váz., asi 240 stran
165 x 235 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE B

Pokračování knihy mapující trampské osady

Již vyšlo
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Podzim 1938. Hitler žádá po Evropě prst, aby 
mohl utrhnout celou ruku. V Mnichově se schá-
zejí zástupci západních velmocí a jednají o nás 
bez nás. Československo volí mezi sebevraž-
dou ze cti a obětováním se pro větší zájmy. Ve 
sporu o  republiku se střetávají dva muži pro-
tikladných názorů i  povah  – prezident Edvard 
Beneš a voják Emanuel Moravec. Chladný kal-
kulátor a horkokrevný bijec.

Vychází ve spolupráci s Edicí ČT

Váz., asi 80 stran
185 x 250 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: říjen 
KaTEgoRIE a

Finále unikátní komiksové série podle televizního cyklu 
České století

Již vyšlo

ČEšI 1938
Jak Beneš ustoupil Hitlerovi

Pavel Kosatík, Štěpánka Jislová

vítěz
ceny

Muriel
2014

vítěz
ceny

Muriel
2015

za nejlepší původní scénář
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Váz., asi 80 stran
185 x 250 mm

Cena cca 269 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

ČEšI 1948
Jak se KSČ chopila moci

Pavel Kosatík, Karel osoha

Únor  1948. Velká chvíle premiéra Klementa 
Gottwalda. Dvanáct demokratických ministrů 
jeho vlády podává demisi s vidinou, že Gottwald 
padne a  prezident Beneš jmenuje prozatímní 
úřednickou vládu, která zemi dovede k předčas-
ným volbám, v nichž už by komunisté rozhodně 
nevyhráli. Během několika rozhodujících dnů se 
ale tento taktický manévr ukazuje jako politická 
hloupost a hrubé podcenění protivníka.

Vychází ve spolupráci s Edicí ČT
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Váz., asi 304 stran
299 x 233 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Strhující obrazový průvodce dramatickými dějinami jižních Čech 
20. století

jižní Čechy krásné i zrádné
v dobových fotografiích a dokumentech

Jan Lakosil

Po úspěšném titulu Šumava krásná i  smrtící při-
chází další výpravná fotografická publikace, která 
nabízí unikátní pohled na novodobou historii naší 
země – tentokrát jižních Čech.
Tři stovky převážně dosud nepublikovaných fo-
tografií a  ukázek historických dokumentů z  ob-
dobí let 1933–1966 zachycují tento region dosud 
neznámou perspektivou. Kniha přináší nová fakta 
o  zákulisí příprav agrese nacistického Německa 
proti ČSR včetně ukázek zpravodajské činnosti 
německých informátorů. Rozsáhlý soubor komen-
tovaných dobových snímků přibližuje rovněž ob-
sazování jižních Čech v  říjnu 1938 a březnu 1939. 
Značný prostor je věnován přípravě obrany jiho-
českého území čs. armádou  – výstavbě lehkého 
opevnění z  let 1936–1938 především v  prostoru 
České Kanady. Na hraniční čáru studené války pak 
čtenáře zavedou unikátní panoramatické snímky 
z roku 1966, které zachycují nejen krásu jihočeské-
ho příhraničí, ale i zakázané pásmo s nekonečným 
pásem železné opony.
Dohromady představuje kniha Jižní Čechy krásné 
i  zrádné jedinečný obrazový dokument, který by 
neměl chybět v knihovně žádného zájemce o no-
vodobou historii Československa.

Již vyšlo
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Váz., asi 224 stran
210 x 255 mm

Cena cca 399 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

Vše co jste chtěli vědět o Protektorátu Čechy a Morava

německá okupace 
českých zemí

František Emmert

Další z  volné série výpravných publikací vý-
znamného českého historika mapuje německou 
okupaci českých zemí za druhé světové války. 
Nevšední formou přibližuje čtenáři vývoj, organi-
zaci a činnost německé okupační správy v letech 
1938 až 1945.
Kniha podrobně popisuje fungování a působnost 
úřadu říšského protektora, státního tajemníka, 
oberlandratů, německého ministra pro Čechy 
a  Moravu a  dalších říšských úřadů. Pozornost 
věnuje přítomnosti německých vojenských, re-
presivních i  stranických složek NSDAP. Pokrývá 
rovněž téma proněmecky orientované kolabo-
race. Samozřejmě se věnuje také germanizaci či 
snahám nacistů maximálně využít českých dělní-
ků v německé válečné výrobě.
Kniha je přehledně strukturována do tematic-
kých kapitol, hlavní text doplňují poznámky, ta-
bulky, citace a více než 150 kvalitních dobových 
fotografií.

Již vyšlo
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Spitfi re
Tony Holmes

Spitfi re… Jedna z  ikon druhé světové války. Pře-
krásná a výkonná stíhačka, která se stala miláč-
kem britské veřejnosti už v  době, kdy bránila za 
bitvy o Británii její nebe a sváděla těžké a urputné 
boje se stíhacími letouny nacistického Němec-
ka. Spitfi ry se díky svým bojovým schopnostem 
a skvělé ovladatelnosti staly oblíbené u britských, 
kanadských i amerických pilotů.
Tento ilustrovaný průvodce historií nejslavnějšího 
stíhacího letounu všech dob vypráví o  jeho ději-
nách, silných stránkách i  slabinách, o  bojových 
schopnostech i o bitvách, jež Spitfi ry vedly po ce-
lém světě. Díky vyčerpávajícím zdrojům informa-
cí, podrobným nákresům a  dobovým fotografi ím 
přivádí tato kniha slavný letoun opět k životu a vy-
světluje, jak se Spitfi re stal nehynoucí legendou 
vojenského letectví.
České vydání obsahuje bonusové kapitoly o čes-
koslovenských pilotech na Spitfi rech a o osudech 
těchto letounů v poválečném Československu.

Přeložil a kapitoly o čs. pilotech 
a letounech napsal Jiří Chodil

Váz., 168 stran
190 x 130 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE B

Úplná historie nejslavnější britské stíhačky

Vychází u příležitosti 80. výročí 
prvního vzletu letounu
Supermarine Spitfi re.
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Matthäus Hetzenauer – 
nejlepší odstřelovač 
wehrmachtu

Roland Kaltenegger

Když Matthäus Hetzenauer (1924–2004), rodák 
z tyrolského Brixenu, na podzim 1942 narukoval 
do německého wehrmachtu, nejprve to vypa-
dalo, že z něj bude střelec z minometu. Na jaře 
1944 však tento vášnivý lovec nastoupil do školy 
odstřelovačů v Seetalerských Alpách. V červen-
ci 1944 byl přidělen k 144. pluku horských my-
slivců, v  jehož řadách prodělal těžké ústupové 
boje na východní frontě – a s 345 nárokovanými 
zásahy se stal bezkonkurenčně nejúspěšnějším 
odstřelovačem německé branné moci.
Kniha vojenského historika Rolanda Kaltenegge-
ra představuje první pokus o  ucelený životopis 
tohoto fenomenálního střelce a  pozoruhodný 
doplněk bestsellerových vzpomínek Henzenaue-
rova spolubojovníka a  přítele Josefa „Seppa“ 
Allerbergera Na mušce lovce.

Edice Arma & Musae

Váz., asi 176 stran
130 x 200 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

První životopis odstřelovačské legendy

Již vyšlopřipravujeme
e-book
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LITERaTURa PRo DěTI a MLÁDEž
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Dědečku, už chodím do školy
Ladislav Špaček

Dědečku, už chodím do školy je dalším pokračo-
váním oblíbené série knížek Dědečku, vyprávěj 
a  Dědečku, ještě vyprávěj. Laskavý dědeček si 
opět povídá se svou zvídavou vnučkou Viktorkou 
o světě kolem nich. Viktorka už je ovšem školač-
ka, chodí do první třídy, a proto si přináší spoustu 
nových podnětů a otázek ze školního prostředí. 
Knížka pomůže rodičům v  touze rozvíjet dobré 
vlastnosti jejich dětí, vštěpovat jim mravní hod-
noty současného světa, pěstovat v  nich silnou 
vůli, vytvářet správné návyky chování mezi lidmi 
a  v  různých situacích, které Viktorku potkávají. 
Knížka je stejně jako předchozí dva díly doplněna 
o CD, na kterém autor předčítá celou knihu. Děti 
si ji tak při poslechu mohou podle obrázků „číst“ 
samy, ty starší si pak knihu s  dědečkem budou 
číst společně.

Pro děti od 6 let
Váz., 120 stran
217 x 220 mm
Cena cca 279 Kč (včetně audio CD - MP3)
Termín vydání: listopad
KaTEgoRIE aaa

Třetí knížka mistra etikety o Viktorce

Již vyšlo
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se Vanesa se Stellou rozhodly, že se 
půjdou podívat k Lauře domů, aby zjisti-
ly, co se jí stalo, že nechodí do školy. 
Nevěděly přesně, kde Laura bydlí, hleda-
ly jejich dům, až jim někdo ukázal, kudy 
mají jít. Za chvíli se ocitly na okraji 
města u malého stavení s oprýskanými 
zdmi, byla to ubytovna, kde bydlely 
rodiny, které neměly peníze na takové 
byty, v jakých bydlela Vanesa nebo 
Stella. Chvíli stály před domem a bály se 
vstoupit dovnitř. „Tady že bydlí Laura?“ 
polekaně vyhrkla Stella. Se strachem zaz-
vonily na zvonek. Nikdo se neozýval. 
Zvonily znovu a pak začaly volat: 
„Lauro! Jsi doma?“ Po chvíli se dveře 
otevřely na malou škvírku a v ní se obje-
vila Lauřina tvář. Hned se rozzářila, 
když viděla Vanesu a Stellu, svoje 
kamarádky. Otevřela dveře a pustila je 
dovnitř. Děvčata se rozhlížela po chudě 
zařízeném bytě. Hledaly maminku, ale 
nikde ji neviděly, jen malý chlapeček se 
batolil kolem nich. „Kde máš maminku?“ 
rozhlížela se Stella. „Je v práci, jsem 
sama doma s malým bratříčkem, je ještě 
malý a nemáme místo ve školce,“ 
odpověděla Laura. „A jak to, žes nám 
otevřela?“ zeptala se přísně Vanesa. 

„Jako bys neznala pohádku o kůzlátkách a vlku,“ napomínala 
Lauru. Laura se začervenala: „No, nikomu jinému bych neotevřela, 
to vím, že nesmím odemykat dveře, ale slyšela jsem vás, tak jsem 
si řekla, že vás mohu pustit,“ omlouvala se. „A kde je maminka a 
tatínek? Jak to, že jsi sama? A proč nechodíš do školy?“ vyptávala 
se děvčata. Laura jim začala vyprávět svůj příběh: „Víte, maminka 
má plno práce, uklízí v několika domácnostech tady v okolí, 
tatínek od nás odešel a my žijeme samy. A když má maminka moc 
práce, musím hlídat bratříčka Dana, protože nikde v okolí není 
volná školka. Musím přece pomoct mamince.“ Laura se skoro sty-
děla, že musí děvčatům odhalit své tajemství, ale nebylo vyhnutí, 
už byly tady a všechno viděly. Teprve teď pochopily holčičky, jak je 
jejich kamarádka obětavá a pracovitá. Vanesa se Stellou se na sebe 
podívaly a zastyděly se: Ony si chodí do školy, mají plno hraček, o 
nic se nemusejí starat, zatímco Laura se stará o bratříčka, jako by 
byla dospělá. „Přinesly jsme ti úkoly ze školy, abys mohla dohnat, 
co jsi zameškala. Stella ti pomůže s úkoly a já si zatím budu hrát s 
Danem,“ rozhodla Vanesa. Stella si sedla s Laurou ke 
kuchyňskému stolu, obě vytáhly slabikář a písanky a daly se do 
práce. Vanesa si zatím s Danem kreslila pohádky, hned ta první 
byla o kůzlátkách a vlku. Za chvíli zarachotil klíč v zámku a ve 
dveřích se objevila Lauřina maminka. Překvapeně si prohlížela 
návštěvníky. Byla upracovaná a unavená, musela obejít několik 
domácností, kde uklízela, aby vydělala peníze na obživu dětí. 
Nebyla moc ráda, že Vanesa se Stellou zjistily, proč Laura nechodí 
do školy, ale na druhé straně ji potěšilo, když viděla, jak se 
kamarádky o její dceru postaraly. Uvařila jim čaj, nic jiného jim 
nemohla nabídnout, a děkovala jim, že mají Lauru tak rády. 
Vanesa přišla domů, až když se šeřilo. Maminka s tatínkem o ni 

měli starost a hned ve dveřích jí vyhubovali, kde byla tak dlouho. 
Vanesa jim vyprávěla o dnešním dobrodružství, o tom, jak Laura 
přestala chodit do školy a jak s kamarádkou vypátraly, v čem je 
příčina. A taky že se rozhodly pomáhat Lauře a její mamince, aby 
Laura mohla být zase s nimi, že budou chodit za Laurou, aby jí 
nosily úkoly, a budou si hrát s malým Danem. Tatínek s maminkou 
pozorně naslouchali jejímu vyprávění. „To jsi hodná, že jste své 
kamarádce tak pomohly,‘ pochválil Vanesu tatínek. ‚Ale tak by to 
přece dál být nemohlo, Laura musí chodit do školy.“ Pak poodešli 
s maminkou stranou, něco si šeptem říkali a potom maminka 
uložila Vanesu k spánku. Nazítří stála Laura na křižovatce a čekala 
na kamarádky. Společně se smíchem dorazily do školy. Vanesa si 
všimla, že když přicházely do školy, právě z ní vycházel její 
tatínek, ale v povídání s kamarádkami tomu nevěnovala vůbec 
pozornost. Paní učitelka přivítala Lauru, na nic se jí neptala a 
dělala jakoby nic. Odpoledne se Vanesa se Stellou opět sešly a 
vypravily se k domečku, kde bydlela Laura s maminkou. Když 
přicházely k ubytovně, překvapeně se zarazily. Na zápraží stála 
Lauřina maminka ve svátečních šatech, vedle ní Laura, obě s 
kufříky v rukou. Děvčata se polekala: „Kam se chystáte? Snad 
neodjíždíte pryč?“ polekaně se zeptala Stella. Lauřina maminka se 
usmála: „Musím vám moc poděkovat, děvčátka, jste opravdu dobré 
kamarádky. Tatínek naší milé Vanesy nám zařídil bydlení v 
pěkném domě ve městě, a co víc, našel mi práci u nich ve firmě, 
budu tam uklízet kanceláře, a Laura už bude moct chodit do školy 
jako ostatní děti, protože tvůj tatínek, Vaneso, nám vyjednal místo 
v jejich firemní školce pro našeho Dana. A ještě nám přinesl 
peníze na zařízení nového bytu,“ tiše vypočítávala Lauřina mamin-
ka, jaké štěstí je potkalo. Vanessa se v duchu zaradovala: to její 

rodiče Lauře a její mamince pomohli. Byla 
hrdá na svoje rodiče a těšila se, jak jim 
poděkuje, až se vrátí domů. Od té doby 
chodila Laura do školy každý den, 
dobře se učila a všechny tři se staly 
nerozlučnými kamarádkami na život 
a na smrt.“
Dědeček skončil svoje vyprávění. 
Všechny děti mlčely, až Viktorka 
do ticha pronesla: „To my bychom 
naší kamarádce taky pomohly, 
kdyby to potřebovala.“ „Ano, to 
je správné, děvčata,“ řekl 
dědeček. „Kamarádi si mají 
pomáhat a to nezištně.“ „Co to 
je nezištně?“ zeptala se Vik-
torka. „Bez toho, že bych 
očekával nějaký zisk, že bych 
si říkal: a kdy mi to zase 
oplatí on? Obě kamarádky 
pomohly Lauře, i když 
nemohly čekat, že jim Laura 
bude moct jejich pomoc 
někdy vrátit. To je pravé 
kamarádství, ne když chce 
kamarádka něco půjčit a ty 
se hned ptáš: a co za to?“

Tenhle příběh se odehrává právě prvního září, jako by to bylo 
dnes. Tak jako dneska vy se vypravily děti v jednom malém 
městečku první den do školy. Měly tak krásné aktovky a tak hezké 
šatičky, jako máte vy, a těšily se do školy úplně stejně. Malá Vanesa 
si sedla vedle úplně nové holčičky ve městě, jmenovala se Laura, a 
nikdo o ní nic nevěděl, přistěhovala se do městečka teprve nedáv-
no. Obě holčičky si brzy porozuměly a spřátelily se. Každý den na 
sebe čekaly na křižovatce před školou, aby šly spolu, pak se k nim 
přidávaly další kamarádky a společně přicházely do školy. Vanesa 
jednou pozvala Lauru k nim domů, měli velkou vilu se zahradou a 
krásný salon se zářivě bílými závěsy. Vanesin tatínek byl ředitel 
velké firmy, proto mohli mít tak krásný a velký dům. Maminka jim 
připravila horkou čokoládu a sušenky a pak si dívky šly hrát do 
dětského pokoje. Když tam Laura vstoupila, zatajil se jí dech – 
tolik hraček, kolik měla Vanessa, nikdy neviděla. Byla šťastná, že si 
mohou spolu hrát, a jen s lítostí se kvečeru loučila. Brzy se z nich 
staly nerozlučné kamarádky. Za několik dní Laura do školy nepřiš-
la. Nepřišla jeden den, ani druhý, ani třetí. Paní učitelka se ptala 
ostatních děvčat: „Nevíte, co je s Laurou? Už tři dny nebyla ve 
škole a nemám o ní žádné zprávy, nestalo se jí něco?“ Děvčata se 
po sobě dívala, neví někdo něco o Lauře? Nikdo nic nevěděl, a tak 

se Vanesa se Stellou rozhodly, že se 
půjdou podívat k Lauře domů, aby zjisti-
ly, co se jí stalo, že nechodí do školy. 
Nevěděly přesně, kde Laura bydlí, hleda-
ly jejich dům, až jim někdo ukázal, kudy 
mají jít. Za chvíli se ocitly na okraji 
města u malého stavení s oprýskanými 
zdmi, byla to ubytovna, kde bydlely 
rodiny, které neměly peníze na takové 
byty, v jakých bydlela Vanesa nebo 
Stella. Chvíli stály před domem a bály se 
vstoupit dovnitř. „Tady že bydlí Laura?“ 
polekaně vyhrkla Stella. Se strachem zaz-
vonily na zvonek. Nikdo se neozýval. 
Zvonily znovu a pak začaly volat: 
„Lauro! Jsi doma?“ Po chvíli se dveře 
otevřely na malou škvírku a v ní se obje-
vila Lauřina tvář. Hned se rozzářila, 
když viděla Vanesu a Stellu, svoje 
kamarádky. Otevřela dveře a pustila je 
dovnitř. Děvčata se rozhlížela po chudě 
zařízeném bytě. Hledaly maminku, ale 
nikde ji neviděly, jen malý chlapeček se 
batolil kolem nich. „Kde máš maminku?“ 
rozhlížela se Stella. „Je v práci, jsem 
sama doma s malým bratříčkem, je ještě 
malý a nemáme místo ve školce,“ 
odpověděla Laura. „A jak to, žes nám 
otevřela?“ zeptala se přísně Vanesa. 

„Jako bys neznala pohádku o kůzlátkách a vlku,“ napomínala 
Lauru. Laura se začervenala: „No, nikomu jinému bych neotevřela, 
to vím, že nesmím odemykat dveře, ale slyšela jsem vás, tak jsem 
si řekla, že vás mohu pustit,“ omlouvala se. „A kde je maminka a 
tatínek? Jak to, že jsi sama? A proč nechodíš do školy?“ vyptávala 
se děvčata. Laura jim začala vyprávět svůj příběh: „Víte, maminka 
má plno práce, uklízí v několika domácnostech tady v okolí, 
tatínek od nás odešel a my žijeme samy. A když má maminka moc 
práce, musím hlídat bratříčka Dana, protože nikde v okolí není 
volná školka. Musím přece pomoct mamince.“ Laura se skoro sty-
děla, že musí děvčatům odhalit své tajemství, ale nebylo vyhnutí, 
už byly tady a všechno viděly. Teprve teď pochopily holčičky, jak je 
jejich kamarádka obětavá a pracovitá. Vanesa se Stellou se na sebe 
podívaly a zastyděly se: Ony si chodí do školy, mají plno hraček, o 
nic se nemusejí starat, zatímco Laura se stará o bratříčka, jako by 
byla dospělá. „Přinesly jsme ti úkoly ze školy, abys mohla dohnat, 
co jsi zameškala. Stella ti pomůže s úkoly a já si zatím budu hrát s 
Danem,“ rozhodla Vanesa. Stella si sedla s Laurou ke 
kuchyňskému stolu, obě vytáhly slabikář a písanky a daly se do 
práce. Vanesa si zatím s Danem kreslila pohádky, hned ta první 
byla o kůzlátkách a vlku. Za chvíli zarachotil klíč v zámku a ve 
dveřích se objevila Lauřina maminka. Překvapeně si prohlížela 
návštěvníky. Byla upracovaná a unavená, musela obejít několik 
domácností, kde uklízela, aby vydělala peníze na obživu dětí. 
Nebyla moc ráda, že Vanesa se Stellou zjistily, proč Laura nechodí 
do školy, ale na druhé straně ji potěšilo, když viděla, jak se 
kamarádky o její dceru postaraly. Uvařila jim čaj, nic jiného jim 
nemohla nabídnout, a děkovala jim, že mají Lauru tak rády. 
Vanesa přišla domů, až když se šeřilo. Maminka s tatínkem o ni 

měli starost a hned ve dveřích jí vyhubovali, kde byla tak dlouho. 
Vanesa jim vyprávěla o dnešním dobrodružství, o tom, jak Laura 
přestala chodit do školy a jak s kamarádkou vypátraly, v čem je 
příčina. A taky že se rozhodly pomáhat Lauře a její mamince, aby 
Laura mohla být zase s nimi, že budou chodit za Laurou, aby jí 
nosily úkoly, a budou si hrát s malým Danem. Tatínek s maminkou 
pozorně naslouchali jejímu vyprávění. „To jsi hodná, že jste své 
kamarádce tak pomohly,‘ pochválil Vanesu tatínek. ‚Ale tak by to 
přece dál být nemohlo, Laura musí chodit do školy.“ Pak poodešli 
s maminkou stranou, něco si šeptem říkali a potom maminka 
uložila Vanesu k spánku. Nazítří stála Laura na křižovatce a čekala 
na kamarádky. Společně se smíchem dorazily do školy. Vanesa si 
všimla, že když přicházely do školy, právě z ní vycházel její 
tatínek, ale v povídání s kamarádkami tomu nevěnovala vůbec 
pozornost. Paní učitelka přivítala Lauru, na nic se jí neptala a 
dělala jakoby nic. Odpoledne se Vanesa se Stellou opět sešly a 
vypravily se k domečku, kde bydlela Laura s maminkou. Když 
přicházely k ubytovně, překvapeně se zarazily. Na zápraží stála 
Lauřina maminka ve svátečních šatech, vedle ní Laura, obě s 
kufříky v rukou. Děvčata se polekala: „Kam se chystáte? Snad 
neodjíždíte pryč?“ polekaně se zeptala Stella. Lauřina maminka se 
usmála: „Musím vám moc poděkovat, děvčátka, jste opravdu dobré 
kamarádky. Tatínek naší milé Vanesy nám zařídil bydlení v 
pěkném domě ve městě, a co víc, našel mi práci u nich ve firmě, 
budu tam uklízet kanceláře, a Laura už bude moct chodit do školy 
jako ostatní děti, protože tvůj tatínek, Vaneso, nám vyjednal místo 
v jejich firemní školce pro našeho Dana. A ještě nám přinesl 
peníze na zařízení nového bytu,“ tiše vypočítávala Lauřina mamin-
ka, jaké štěstí je potkalo. Vanessa se v duchu zaradovala: to její 

rodiče Lauře a její mamince pomohli. Byla 
hrdá na svoje rodiče a těšila se, jak jim 
poděkuje, až se vrátí domů. Od té doby 
chodila Laura do školy každý den, 
dobře se učila a všechny tři se staly 
nerozlučnými kamarádkami na život 
a na smrt.“
Dědeček skončil svoje vyprávění. 
Všechny děti mlčely, až Viktorka 
do ticha pronesla: „To my bychom 
naší kamarádce taky pomohly, 
kdyby to potřebovala.“ „Ano, to 
je správné, děvčata,“ řekl 
dědeček. „Kamarádi si mají 
pomáhat a to nezištně.“ „Co to 
je nezištně?“ zeptala se Vik-
torka. „Bez toho, že bych 
očekával nějaký zisk, že bych 
si říkal: a kdy mi to zase 
oplatí on? Obě kamarádky 
pomohly Lauře, i když 
nemohly čekat, že jim Laura 
bude moct jejich pomoc 
někdy vrátit. To je pravé 
kamarádství, ne když chce 
kamarádka něco půjčit a ty 
se hned ptáš: a co za to?“

Tenhle příběh se odehrává právě prvního září, jako by to bylo 
dnes. Tak jako dneska vy se vypravily děti v jednom malém 
městečku první den do školy. Měly tak krásné aktovky a tak hezké 
šatičky, jako máte vy, a těšily se do školy úplně stejně. Malá Vanesa 
si sedla vedle úplně nové holčičky ve městě, jmenovala se Laura, a 
nikdo o ní nic nevěděl, přistěhovala se do městečka teprve nedáv-
no. Obě holčičky si brzy porozuměly a spřátelily se. Každý den na 
sebe čekaly na křižovatce před školou, aby šly spolu, pak se k nim 
přidávaly další kamarádky a společně přicházely do školy. Vanesa 
jednou pozvala Lauru k nim domů, měli velkou vilu se zahradou a 
krásný salon se zářivě bílými závěsy. Vanesin tatínek byl ředitel 
velké firmy, proto mohli mít tak krásný a velký dům. Maminka jim 
připravila horkou čokoládu a sušenky a pak si dívky šly hrát do 
dětského pokoje. Když tam Laura vstoupila, zatajil se jí dech – 
tolik hraček, kolik měla Vanessa, nikdy neviděla. Byla šťastná, že si 
mohou spolu hrát, a jen s lítostí se kvečeru loučila. Brzy se z nich 
staly nerozlučné kamarádky. Za několik dní Laura do školy nepřiš-
la. Nepřišla jeden den, ani druhý, ani třetí. Paní učitelka se ptala 
ostatních děvčat: „Nevíte, co je s Laurou? Už tři dny nebyla ve 
škole a nemám o ní žádné zprávy, nestalo se jí něco?“ Děvčata se 
po sobě dívala, neví někdo něco o Lauře? Nikdo nic nevěděl, a tak 

Tři kamarádky
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dveřích se objevila Lauřina maminka. Překvapeně si prohlížela 
návštěvníky. Byla upracovaná a unavená, musela obejít několik 
domácností, kde uklízela, aby vydělala peníze na obživu dětí. 
Nebyla moc ráda, že Vanesa se Stellou zjistily, proč Laura nechodí 
do školy, ale na druhé straně ji potěšilo, když viděla, jak se 
kamarádky o její dceru postaraly. Uvařila jim čaj, nic jiného jim 
nemohla nabídnout, a děkovala jim, že mají Lauru tak rády. 
Vanesa přišla domů, až když se šeřilo. Maminka s tatínkem o ni 
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Hasiči
Mnohý kluk i  leckterá holka by se chtěli stát 
hasičem nebo hasičkou a pomáhat při zachra-
ňování lidských životů. Proč si to nevyzkoušet 
nanečisto? V  interaktivním boxu najdou děti 
vše potřebné  – v  knize se pomocí názorných 
barevných obrázků a krátkých textů dozví, jak 
vypadá život na hasičské stanici i během zá-
sahů v terénu, jaké dopravní prostředky hasi-
či používají a  jaké mají vybavení, z krabice si 
mohou postavit hasičskou stanici a k ní si jed-
noduchým způsobem složit i  příslušenství  – 
silnici, hasičské auto, helikoptéru, figurky, 
hydrant atd…
A  jde se zachraňovat! Pro začátek třeba ply-
šáky…

Pro děti od 5 let
Box 250 x 180 x 60 mm
+ brožurka + komponenty
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE aaa

Postav si vlastní hasičskou stanici!
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vombat jirka
Kniha na nočník

Eva Papoušková,

galina Miklínová

Vombat je zvláštní zvířátko, které žije na dru-
hé straně zeměkoule, až v  daleké Austrálii. 
Hrozně rádo spí a taky hrozně rádo hrabe díry. 
I malý vombatí kluk Jirka je rád hrabe jako jeho 
tatínek. Jenomže i  malí vombati musí chodit 
na nočník. A  tak maminka rozhodne  – nejdřív 
nočník, pak hrabání. Jirka sedí a  sedí, ale na 
nočníku se mu nedaří. Chodí kolem něj kama-
rádi a udílejí mu všemožné přátelské rady, co 
dělat, aby se dařilo. Klokan radí skákat, husa 
zase hodně pít…
Dopadne to samozřejmě kýženým, i když trochu 
překvapivým, výsledkem – koneckonců tato ne-
smírně vtipná a krásně ilustrovaná kniha pomů-
že těm nejmenším dětem a  jejich rodičům, aby 
to na nočníku vždycky dobře dopadlo.

Pro děti od 0 let
Váz., cca 56 stran
210 x 280 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: listopad 

KaTEgoRIE a

A nejde to, a nejde! Ilustrovaný pomocník pro dětičky, 
kterým se nedaří na nočníku…

Ilustrovala Galina Miklínová
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Bruno v záři refl ektorů
alex T. Smith

Vykutálený pejsek Bruno je opět tady! A  jeho 
nejlepší kamarád, pan Žmolkofuska, nesmí 
u  žádného z  jeho podařených dobrodružství 
chybět. Tentokrát se tahle nerozlučná dvoj-
ka vydá do varieté a  vyzkouší si, jaké to je 
ocitnout se na jevišti. Vytvoří si svou taneční 
sestavičku, nad sušenkami poklábosí v  mas-
kérně a poradí vám, jak se nenechat ošálit po-
dezřelými duchy. Další díl knižní řady bohatě 
ilustrovaných příběhů pro začínající čtenáře 
i k předčítání.

Pro děti od 5 let
Brož., 104 stran

130 × 180 mm
Cena 179 Kč

Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Bruno s panem Žmolkofuskou si vyzkouší, jaké to je ocitnout
se na jevišti!

Již vyšlo
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O duši a dívce
Pohádky z hor

Martin Vopěnka

Větrné hory v  sobě skrývají mnohá bohat-
ství. Jsou tajemné, někdy nebezpečné, plné 
vzácných rostlin i  živočichů, mění se s  každým 
ročním obdobím. Něco v nich ale zůstává stej-
né – jejich majestátnost a moudrost tisíců a mi-
lionů let existence. Z  této moudrosti čerpají 
i  originální pohádky Martina Vopěnky. Zvířata 
zde mluví lidskou řečí a  vyprávějí o  svých zá-
žitcích a setkáních s člověkem, někdy zase au-
tor na základě zvířecích příběhů nabízí četná 
podobenství o  životě lidském. Příběhy se čtou 
v několika rovinách, kde si každý může najít to 
své: jako lyrické popisy prostředí, jako pohád-
ky, fi lozofi cké povídky, i jako bajky, které nená-
silnou formou nabízejí i trochu poučení. Jemné 
snové ilustrace japonské výtvarnice Iku Dekune 
nádherně dotvářejí celkovou neopakovatelnou 
atmosféru knihy.

Pro děti od 8 let
Váz., asi 150 stran
212 x 168 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Moudré příběhy s pohádkovým nádechem pro celou rodinu

Martin Vopěnka

O DUŠI  
A DÍVCE

Pohádky z hor

Ilustrovala IKU DEKUNE / Mladá fronta

Martin Vopěnka Vopěnka V

O DUŠI
A DÍVCE

Pohádky z hor

Ilustrovala Iku Dekune
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Již vyšlo

karel a rytíři
Jak se stát dobrým králem

Renáta Fučíková

Výběr nejslavnějších evropských rytířských le-
gend je orámován a  spojen vyprávěním o  šesti 
měsících v  životě malého Karla  IV. u  francouz-
ského královského dvora. Sedmiletý Václav, ná-
sledník českého trůnu, přijíždí na otcův příkaz 
do Paříže. Po svatbě s  princeznou Blankou se 
stěhuje na malý hrad západně od Paříže. Tam je 
obklopen učiteli z  různých koutů Evropy, kteří 
se intenzívně věnují princovu vzdělávání. Jeho 
podstatou jsou staré příběhy: svaté texty, ale 
i  rytířské legendy, v  nichž jsou obsaženy vzory 
důležitých ctností, které by budoucí král měl 
mít. A tak si můžeme přečíst barvitá vyprávění 
o Artušovi, Beowulfovi, Siegfridovi a Kriemhildě, 
o  svatém Jiřím, patronu rytířů, o  španělském 
králi Alfonsovi, Karlu Velikém a rytíři Rolando-
vi a samozřejmě i o patronu české země, svatém 
Václavu a jeho věrném rytíři Podivenovi.

Ilustrovala autorka

Pro čtenáře od 9 do 99 let
Váz., asi 160 stran

210 x 250 mm
Cena cca 399 Kč

Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE aaa

Výpravná rodinná kniha příběhů o českém králi a slavných rytířích!

54  název kapitoly název kapitoly  55

Georgios, nejslavnější z jezdců

eho příběh se odehrál v době, kdy se většina lidí modlila 
k sochám. Chrámy tenkrát měly zevnitř i zvenčí vysoké 
kamenné sloupy. Do chrámů se sochám nosily dárky, 
holubi, ovce i peníze. Na zlatých mísách hořely velké 
ohně a lidé skládali svoje dárky na hromady pod nohy 
soch.

V celé veliké říši, které vládl mocný císař, stály takové chrámy. V té říši 
však žili i lidé, kteří věřili v Ježíše Krista. Scházeli se v malých domech 
a společně si vyprávěli o Boží lásce a zázracích. Podle jména Kristus si 
říkali křesťané a svou víru v jediného pravého Boha potvrzovali křtem, 
kdy se svatou vodou omyli od všech špatností.

Do rodiny takových křesťanů se narodil chlapec Georgios. 
„Přála bych si, aby se náš chlapec stal dobrým člověkem, až bude vel-

ký,“ modlila se nad jeho kolébkou matka Polychronia.
Ale každý si musí vybrat nějaké povolání, které mu dá obživu. Georgiův 

otec Geroncius byl voják, neuměl nic jiného než střílet z luku a jezdit 
na koni. Proto posadil svého synka do sedla dřív, než mu obuli botky. 
Georgios vyrostl na koňském hřbetu a divokou jízdu miloval.

„Můj syn bude vojákem jako já, už je to jisté,“ pochvaloval si Geron-
cius.
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Majda Čmuchalová
Velký vlasový poprask

Kate Pankhurstová

Devítiletá Majda Čmuchalová a  její kolegy-
ně z  detektivní kanceláře Holky čmuchalky 
o sobě rády prohlašují, že pro ně není žádná 
záhada příliš záhadná a žádný problém příliš 
zapeklitý. Ale bude to platit i v případě děsi-
vé fialové mlhy, která se ve městě zničehonic 
objevila a teď ve stínech číhá na ubohé oby-
vatele Kalužína, kterým na hlavách vytváří 
ty nejpodivnější a nejpraštěnější účesy? Jsou 
snad za strašidelný vlasový úkaz zodpověd-
ní ufouni z  vesmíru? A  podaří se děvčatům 
případ rozřešit, dřív než celé město skončí 
s hlavou podobnou cukrové vatě?
 

Pro děti od 7 let
Váz., 176 stran
130 × 200 mm
Cena 229 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Již vyšlo

Holky čmuchalky se ničeho nezaleknou!

13

10.10: Watson zamíří ke kočičím 
dvířkům a zmizí v domě. To je 
dobře. Určitě vyrazil po Věrčině 
stopě!

10.18: S Pájou se vypravíme 
zjistit, co se uvnitř děje. 

10.33: Zaslechneme ryk a dupot. Podařilo se snad 

Watsonovi Věrku objevit? 

10.34: Zdroj rušivých zvuků nalezen v pokoji 

hlavního kočičího rozptylovače.ŠESTÝ ÚKOL: PO STOPĚ NEZVĚSTNÉHO ČLOVĚKA

10.00: S Pájou se shodneme, že nezvěstnou by měla 

hrát Věrka. Ta sice nahlas zapochybuje, jestli je 
na 

něco takového Watson připravený, ale stejně se jde 

schovat do našeho domu.

10.07: Nabídneme Watsonovi k očuchání Věrčin svetr 

a dáme mu jasný příkaz: „Hledej, Watsone! Hledej 

Věrku.“ (V Příručce mladého detektiva se totiž pí
še, že 

je důležité dát pátracím psům přesný a srozum
itelný 

povel. Jsem si jistá, že 
u pátracích koček to platí 
zrovna tak.)

Majda 
Cmuchalova 
(ja)
Taky Holka čmuchalka a navíc 
ještě hlavní kočičí trenérka. 
Watsona znám ze všech 
nejlépe, a tak ho náročným 
výcvikem provádím já.

HLAVNÍ KOČIČÍ ROZPTYLOVAČ (JINAK 

ZNÁMÝ JAKO ARTUR ČMUCHAL):

Můj příšerně otravný 

mladší bráška, kterému je
 

pět a tři čtvrtě.

očuchání Věrčin svetr 

Příručce mladého detektiva se totiž píše, že 
srozumitelný srozumitelný 
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Již vyšlo

zvířecí nemocnice
Ztracené hříbátko

Tatjana geßlerová

Márinka má velký sen. Touží se stát zvěrolékař-
kou. V  tatínkově ordinaci je nepostradatelnou 
pomocnicí už teď. Dává pít zvířátkům z  lahve, 
přikládá jim obvazy a  měří teplotu. Tentokrát 
má namále hříbátko! Márinka vyráží s kamarády 
na prázdniny na proslulý hřebčín u moře. Hned 
po příjezdu zažívá napínavý porod klisničky. 
Když hříbě nehybně leží ve slámě, Márinka ne-
váhá a hříbátko se má brzy k světu. Jenže za pár 
dní hříbě beze stopy zmizí. Podaří se Márince 
zachránit ho podruhé?

Pro děti od 7 let
Váz., 128 stran
130 × 200 mm

Cena 219 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

Márinka se pouští do záchrany hříbátka!
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Malý princ ztratil paměť! Nyní je na Lišce, aby zachránila svého 
přítele a tím i celou planetu…

Malý princ 
a planeta Bamálií

Na motivy 
antoina de Saint-Exupéryho

Pro děti od 7 let
Váz., 48 stran
210 x 285 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: listopad
KaTEgoRIE B

Planeta podivuhodných zpívajících tvorů Bamá-
lií, která je zdrojem života i pro tři satelitní pla-
nety, je v ohrožení. To samé platí bohužel i pro 
Malého prince. Sotva s  Liškou přistanou, malý 
hrdina ztrácí paměť. Nemůže tedy pomoci malé 
Kimi a  jejímu bratrovi zabránit smrtelnému 
ochlazení planety. Ale ještě je tu Liška! Vypráví 
Malému princi příběh jeho života a snaží se mu 
tím oživit paměť: jak se setkal s Hadem, co bylo 
s  Růží, jak společně s  Liškou opustili planetku 
B612, aby Hada dostihli a  zabránili mu v  šíření 
zla, jaká další dobrodružství spolu zažili… Až 
však nadejde osudová chvíle, komu Malý princ 
se ztracenou pamětí uvěří? Své kamarádce Liš-
ce, nebo zlému Hadovi?

Již vyšlo
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vykopej si mamuta

vykopej si šavlozubého 
tygra

V těchto dvou výjimečných knihách poznáte, jak 
vypadá práce paleontologa v terénu i v laborato-
ři, projdete s ním celé dobrodružství od objevení 
prvních fosilních nálezů až po vystavení expo-
nátů v  muzeu. Ale čeká vás ještě mnohem víc. 
Vlastními silami si sestavíte kostru mamuta se-
verního či smilodonta neboli šavlozubého tygra. 
Nikdy to nebylo jednodušší! Jednotlivé dílky lze 
vytlačit z  podložky a  lehce zasunout do sebe  – 
vznikne model kostry delší než 25 cm. A pod ním 
se skrývá ještě spousta dalších informací…

Zahraj si na lovce fosilií a získej krásné modely pravěkých zvířat!

Pro děti od 6 let
Vazba z tvrdého kartonu, 8 stran + model

210 x 295 mm
Cena cca 249 Kč

Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a
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Módní studio
Módní studio je souprava pro každou dívku 
a slečnu, co ráda sní o módě a  ještě raději svo-
je nápady rovnou realizuje. Do módního salonu, 
který vznikne rozložením boxu, se dají postavit 
krejčovské panny a  štendry, a  pak se může za-
čít s  vytvářením originálních papírových outfi -
tů. V soupravě je k tomu vše potřebné – příručka 
módní návrhářky s podrobnými návody, papírové 
střihy, barevné i vzorované papírové „látky“ a sa-
molepky na drobné doplňky. Podle příručky se 
dá navrhnout 10 základních modelů (včetně ka-
belek a botiček), ale když se zapojí představivost 
a  dobře zkombinují prvky, může jich vzniknout 
mnohem víc. Na každou příležitost – slavnostní 
róby, pracovní kostýmky, letní šatičky atd., atd.

Vyrob si 50 úžasných modelů!

Pro děti od 7 let
Box 250 x 180 x 60 mm + brožurka + komponenty
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE aaa
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Pro děti od 6 let
Váz., 160 stran
195 × 235 mm
Cena 349 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

KDO CO
       DELÁ?

Moje první encyklopedie 

LAROUSSE

ˇ

Kdo je 
žokej?

Kdo šije 
obleky na 

míru?

Kdo hlídá 
hranice? 

Mladá 
fronta

Encyklopedie Larousse
– kdo co dělá?

Isabelle Fougèrová

Existuje tolik povolání – jedno zajímavější než dru-
hé! Kdo pomáhá dětem na svět? Co dělá soudce? 
Kdo vyrábí knihy? Jakou úlohu má překladatel? 
Co sbírá paleontolog? Kdo je odborníkem na ptá-
ky? Klaun je taky povolání? Encyklopedie Kdo co 
dělá? nabízí odpovědi na stovky zvídavých otázek 
a poodhaluje dětem tajemství nejrůznějších po-
volání a řemesel, která nás obklopují. Na vybra-
ná povolání si autorka posvítila a je jim věnována 
celá dvoustrana. Encyklopedie přináší odpovědi, 
které nutí děti i dospělé k zamyšlení, pro ilustraci 
pak knihou čtenáře provází zábavné obrázky.

Posviťte si na všelijaká povolání a vyberte si to své!

Již vyšlo 26
27

POVOLÁNÍ SPOJENÁ 
S VĚDOU A UMĚNÍM

Věda… o všem kolem Země

POVOLÁNÍ SPOJENÁ 
S VĚDOU A UMĚNÍM

Kdo zná Zemi  
jako svoje boty?

N Je to geofyzik. Zkou-
má všechny fyzikální 

vlastnosti a pohyb Země nebo jiných 
planet. Používá k tomu velmi složi-
té měřicí přístroje jako radar nebo 
seismograf.

Jaký je oblíbený  
nástroj geologa?

N Je to kladívko. Geolog, 
jehož úkolem je zkoumání 

hornin, tráví čas tím, že v přírodě ode-
bírá vzorky všelijakých kamenů, krysta-
lů a minerálů. V laboratoři pak zkoumá 
jejich chemické složení a tvrdost.

Kdo je to  
vulkanolog?

N Vulkanolog je vědec, 
který se zabývá studiem 

sopek a hlubokých vrstev naší planety. 
Často šplhá na sopečné krátery  
a zkoumá erupce. Odebírá vzorky 
hornin k dalšímu rozboru, měří teplo-
tu lávy a otřesy půdy.

Co zkoumá kosmonaut?

N Kosmonauti zkoumají vesmír a vzdálené planety, k nimž cestují 
kosmickými raketami nebo raketoplány. Na palubě Mezinárodní ves-
mírné stanice (ISS) provádějí biologické a fyzikální pokusy, při nichž 

sledují, jak se chová lidské tělo daleko od planety Země. Před čtyřiceti lety tyto 

pokusy prováděli také na Měsíci. Někdy se jim říká různě podle toho, z jakého 

státu pocházejí: astronauti jsou z USA, kosmonauti z Ruska a tchajkonauti z Číny.

Co sbírá  
paleontolog?

N Paleontolog 
je odborník, který 

sbírá kosti dinosaurů a jiné zka-
meněliny. Zjišťuje z nich nové 
poznatky o historii naší planety 
a o prvních známkách života 
na Zemi. Za zkamenělinami 
cestuje po celém světě a tam, 
kde tuší zajímavé nálezy koster 
nebo vrstev usazených hornin, 
pořádá vykopávky.

 je vědec,  je vědec, 
který se zabývá studiem který se zabývá studiem 

hlubokých vrstev naší planety. hlubokých vrstev naší planety. 

zkoumá erupce. Odebírá vzorky zkoumá erupce. Odebírá vzorky 
dalšímu rozboru, měří teplodalšímu rozboru, měří teplo--

sledují, jak se chová lidské tělo daleko odsledují, jak se chová lidské tělo daleko od
pokusy prováděli také napokusy prováděli také na
státu pocházejí: astronauti jsou zstátu pocházejí: astronauti jsou z

sbírá kosti dinosaurů asbírá kosti dinosaurů a
meněliny. Zjišťuje zmeněliny. Zjišťuje z
poznatky opoznatky o
aa oo prvních známkách života prvních známkách života 
nana Zemi. ZaZemi. Za
cestuje pocestuje po
kde tuší zajímavé nálezy koster kde tuší zajímavé nálezy koster 
nebo vrstev usazených hornin, nebo vrstev usazených hornin, 
pořádá vykopávky.pořádá vykopávky.
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Světoví Češi 2
Jana Jůzlová, Jiří Fixl

I  v  novodobých dějinách naší země se objevuje 
celá řada velkých postav, na které můžeme být 
právem hrdi. Hlavně k nim se také obrací druhý 
díl oblíbené populárně-naučné publikace pro 
děti, ale i mnohé dospělé. Prostřednictvím textu 
a komiksových stripů líčí zajímavé, dobrodružné, 
dramatické a někdy i tragické osudy lidí, kteří se 
nebáli jít za svým snem – ať už jde o malíře, bás-
níky, vědce, konstruktéry či mecenáše a  politi-
ky. Mezi dalšími 27 osobnostmi najdeme slavná 
jména jako Tomáš Garrigue Masaryk, Jaroslav 
Seifert, František Kupka, Václav Havel, Antonín 
Dvořák, Milada Horáková, ale i jména méně zná-
má, avšak neméně významná  – např. František 
Fajtl, Antonín Holý, Erich Roučka, Sidonie Nád-
herná či Jindřich Waldes.

Ilustroval Jiří Fixl

Seznamte se s dalšími osobnostmi, které proslavily naši zem!

Již vyšlo

Pro děti od 7 let
Váz., 88 stran
190 x 245 mm

Cena cca 289 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a
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23 způsobů, jak se stát 
ekohrdinou
Praktické tvůrčí projekty, kterými 

přispějete k záchraně světa

Isabel Thomasová

Tahle knížka je plná návodů pro všechny, kdo rádi 
tvoří, recyklují, vynalézají pro věci nové využití 
a chtějí svým dílem přispět k záchraně světa. Díky 
jednoduchým i náročnějším projektům se dozvíte, 
jak z odpadu vyrobit nové věci, jak mít ekologič-
tější domácnost a jak i ten nejmenší venkovní pro-
stor přetvořit v ostrůvek divočiny. A tak je na čase 
přestat vyhazovat staré ponožky, použité dárkové 
balicí papíry nebo plastové lahve – vytvořte z nich 
originální dárky a vychytávky, co se šiknou!

Staňte se ekohrdinou – je to zábavné, prospěšné a navíc je to cool!

Pro děti od 8 let
Brož., 64 stran
195 × 250 mm
Cena 229 Kč
Termín vydání: srpen
KaTEgoRIE a

Již vyšlo
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příručka pro zálesáky
a zálesačky

Přežití v divočině

Moira Butterfieldová

Každému, kdo rád tráví čas v přírodě, se pří-
ručka v nepromokavém obalu zaručeně šikne. 
Než vyrazíte na výlet, prozradí, co si sbalit na 
cestu, a  poradí v  nesnázích i  přímo v  terénu. 
Pohodlně se vejde do batohu, nezmokne a při 
troše štěstí schová před deštěm i váš mobilní 
telefon. Tak a  teď už hybaj na túru nebo pod 
stan! A nedávejte si příručku na úplné dno ba-
tohu, ať ji máte vždy po ruce.

Pomocník, který nezmokne!

Pro děti od 7 let
Brož., 112 stran

115 × 185 mm
Cena 279 Kč

Termín vydání: září
KaTEgoRIE aaa

104

105

ÚŽEH SLUNCE

Úžeh nastává, když se 
organismus přehřeje  
a nedokáže se zchladit. 
Když je horko, dejte si na 
to pozor.

Příznaky úžehu jsou: 
malátnost, zarudlá kůže, 
zrychlený tep, vysoká 
teplota, v horších přípa-
dech i bezvědomí.

Pokud se u někoho 
začne úžeh projevovat, 
je třeba ho odvést na 
chladné místo ve stínu, 
položit ho a zchladit.

Sundejte mu oblečení  
a omývejte tělo hou-
bičkou namočenou ve 
studené vodě. Přivolejte 
lékařskou pomoc.

Úžeh může nastat, když 
vám slunce pálí na hlavu  
a krk. Noste proto pokrývku 
hlavy a mějte zakrytý krk.

Když je horko, přesou-
vejte se brzy ráno  
a večer, kdy je chladněji, 
a nikoli v poledne, kdy 
slunce nejvíc žhne.

Lidé žijící v horkých 
pouštních oblastech 
nosí dlouhé, volné šaty, 
které jim chrání kůži 
a umožňují proudění 
chladivého vzduchu. 
Vezměte si z nich příklad 
a noste volné oblečení, 
které vám zakryje kůži.

Vezměte si s sebou opa-
lovací krém a namažte 
se na místech, která ne-
jsou zakrytá oblečením.

ZDRAVÍ A PRVNÍ POMOC

ZDRAVÍ A PRVNÍ POMOC

POTÍŽE Z HORKA

DEHYDRATACE

Když je horko, hrozí nám dva vážné zdravotní 

problémy, na které je třeba dávat pozor.

Vaše tělo tvoří ze 70 % 
voda. Když se tělu vody 
nedostává, nemůže 
správně fungovat.

Když je horko, musíte pít 
víc než obvykle, zejména 
pokud jste venku  
a v pohybu.

Příznaky se postupně zhor-
šují a přidává se bolest na 
hrudi, rozmazané vidění  
a zmatenost.

Dehydrataci zabráníte 
tak, že budete po celý den 
popíjet vodu po malých 
doušcích. Nečekejte na to, 
až dostanete žízeň.

Nedostatku vody v těle se 
říká dehydratace. Prvními 
příznaky jsou bolest hla-
vy, sucho v ústech, tmavá 
moč a únava.

Pokud je někdo silně 
dehydratován, je třeba 
přivolat lékařskou pomoc.

70 %

SPF

Oblečení  
si můžete dát 
do speciálních 
vodotěsných  
vaků nebo 

igelitky.

Přibalte  
píšťalku pro 

případ, že byste 
potřebovali 

přivolat  
pomoc.

PŘÍPRAVA

PŘÍPRAVA

12

13

nabitý mobilní telefon 

peníze (bankovky a pár 
drobných)

tužka a papír

mapa a kompas

kapesní svítilna  
s nabitými bateriemi

repelent (viz str. 96)

lékárnička  
(viz str. 98–109)

opalovací krém  
a balzám na rty  
(i rty se mohou spálit) 

voda a jídlo (viz str. 14)

švýcarský armádní nůž

ledvinka (na túry)

JEDNODENNÍ VÝLET VÝLET S PŘESPÁNÍM 

Kromě oblečení budete potřebovat i nezbytné 

vybavení a batoh, ve kterém všechno ponesete. 

Při balení vám pomohou tyto seznamy.

Přibalte ještě:

spacák a karimatku

toaletní potřeby

stan (každý člen výpravy 
ponese nějakou část)

potřeby pro vaření  
a pytle na odpadky  
(viz str. 64)

potřeby pro rozdělávání 
ohně (viz str. 58)

čelovku

toaletní papír

dezinfekční gel na ruce

JAK SI SBALIT

stan nebo celta

spacák

důležité věci 
dejte nahoru a do 
postranních kapes

oblečení

jídlo

náčiní na vaření

Nepromokavé  

pončo ochrání  

vás i váš batoh 

před deštěm.  

Dá se pořídit levně 

a nezabere  

moc místa.

Věci do batohu sbalíte nejlépe takto:CO S SEBOU

karimatka

píšťalku pro píšťalku pro 
případ, že byste případ, že byste 

potřebovali potřebovali 

Věci do batohu sbalíte nejlépe takto:Věci do batohu sbalíte nejlépe takto:
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neštovice, mor
a jiné pohromy

Richard Platt

Strašlivý příběh smrtelných nemocí z  pohledu 
špinavých bacilonosičů. Představí se vám nej-
horší světové epidemie od černé smrti až po 
tuberkulózu, seznámíte se však také s význam-
nými vědeckými objevy a  osobnostmi, které 
přispěly ke vzniku účinných léků. Knihou vtipně 
provázejí ilustrované postavičky přenašečů jed-
notlivých chorob a názorně čtenáře zasvěcují do 
celé problematiky. Tato originální encyklopedie 
tak velice zábavnou formou odkrývá celou řadu 
zajímavostí k ne příliš humornému tématu a za-
ujme k četbě jak děti, tak dospělé.

Seznamte se s příšernými bacilonosiči!

Pro děti od 7 let
Váz., 48 stran
230 × 260 mm
Cena 189 Kč
Termín vydání: srpen
KaTEgoRIE a
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Titeufova sexuální výchova
ZEP

Oblíbený francouzský komiks i  jeho hlavní hr-
dina si zřídkakdy berou servítky, a proto i tato 
příručka je maximálně otevřená. Vtipnou a ne-
násilnou formou připravuje děti na období 
hormonální bouře, která dokáže někdy pěkně 
zamotat hlavu klukům i holkám. Otázky a sro-
zumitelné, jasné odpovědi jsou rozdělené do 
tematických celků. Krátké odstavečky bohatě 
prokládané kreslenými vtipy s  klasickým „ti-
teufovským“ humorem přímo lákají k  čtení. 
Navíc kniha díky svému pojetí dává prostor 
i pro otázky, na něž by se mnohý dospělý zdrá-
hal odpovědět. Pro děti od 9 let

Váz., 96 stran
165 x 200 mm

Cena cca 229 Kč
Termín vydání: září

KaTEgoRIE B

Všechno, co by děti chtěly vědět o sexu, ale rodiče se bojí na to jen pomyslet
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Pro děti od 7 let
Váz., kroužková vazba v pouzdře, 132 stran
165 x 205 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

S touhle knihou se žádné dítě neztratí
v lese ani v džungli velkoměsta!

příručka pro kluky 
dobrodruhy

Tuhle knihu by měl mít v  knihovničce každý 
kluk, velký i malý. Poradí mu totiž se spoustou 
věcí, naučí ho mnoho dovedností a rozhodně se 
s ní nikdy nebude nudit. A proč si ji rovnou ne-
vzít do batohu, aby byla stále po ruce? Více než 
40 kapitol nabízí například návod, jak si posta-
vit týpí, vyrobit peněženku, luk a  šípy, peris-
kop, vodní mlýnek nebo malé zahradní jezírko, 
jak ošetřit rány, luštit kódy, poznávat zvířecí 
stopy, hmyz a ptáky, pozorovat hvězdy, vyznat 
se v mapě či měřit stromy, a  jak pobavit sebe 
i své kamarády různými druhy her nebo rébu-
sů. Na konci čeká ještě malý dárek – více než 
50 samolepek!
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S touhle knihou se žádné dítě neztratí
v lese ani v džungli velkoměsta!

příručka pro šikovné holky
Správné holce by tahle příručka neměla chybět 
v  knihovničce  – pardon, na vlastníma rukama 
vyrobené poličce! Ať už se chcete pustit do va-
ření nebo do šití, práce s vrtačkou nebo štětcem 
a barvami, pobavit kamarády nebo připravit ori-
ginální dárky, radu a nápady tu najdete vždycky. 
A  rozhodně jim nechybí originalita. V  poslední 
části najdete prostor na zapisování vlastních 
tipů, abyste měly všechno hezky pohromadě, 
a nakonec můžete potěšit sebe i druhé více než 
50 samolepkami!

Pro děti od 7 let
Váz., kroužková vazba v pouzdře, 132 stran

165 x 205 mm
Cena 329 Kč

Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Zaručené návody jak zahnat nudu!
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jak číst stopy zvířat
Jinny Johnsonová

Již druhé vydání praktické příručky pro všech-
ny milovníky zvířat obsahuje více než 650 
úžasných fotografií a výstižných ilustrací, kte-
ré dětem i dospělým ukazují, jak stopovat přes 
400 živočichů z celého světa. Na každé straně 
se dají objevit nové zajímavosti  – včetně více 
než 200 stop zakreslených ve skutečné veli-
kosti s  popisem nejcharakterističtějších rysů, 
požerků, hnízd a trusu, které usnadní poznání 
života zvířat (od brouků po ptáky a  od koček 
po slony). Informativní rámečky doplňují další 
zajímavá fakta. Znalosti lze v závěru knihy pro-
věřit zábavnými testy.

Stopy více než 400 druhů živočichů od kočkovitých šelem
po ptáky z vaší zahrady

Váz., 192 stran
215 x 285 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE B
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•	 Na knižním trhu jsme již od roku 1945, každý rok vydáváme kolem 200 knižních titulů.
•	 Od roku 2011 vydáváme rovněž elektronické knihy.
•	 Jako první v České republice nabízíme knihy vytvořené přímo pro Apple iPad.
•	 Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře všech titulů vydavatelství.
•	 Vlajkovou lodí divize Euro je týdeník Euro, jeden z nejprestižnějších ekonomických týdeníků 
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„Za dobu konání naší konferen-
ce se ve funkci ministra zdravot-
nictví vystřídalo sedm osobnos-
tí. S  každou přicházely změny 
znamenající také riziko. Při je-
jich rozsahu a četnosti je zřejmé, 
že zdravotnictví a tím i farma-
ceutický průmysl jsou v neustá-
lém riziku. Proto jsme nikdy ne-
museli název konference měnit 
– a pojedenácté společně identi-
fikujme a hledejme optimální ře-
šení rizik farmaceutické společ-
nosti,“ uvedla na konferenci ře-
ditelka pořadatelské společnosti 
Androsa Martina Grusová.
Konkrétní formu podpory moder-
ních trendů v práci farmaceutic-
kých reprezentantů představil 
v úvodu konference ředitel farma-
ceutické divize Sprinx Systems Ji-
ří Stránský, jehož společnost svou 
letošní dvacetiletou existenci 
oslavila vstupem do strategické-
ho partnerství s výrobcem CLM 
(closed loop marketing) aplikací, je-
jichž prostřednictvím mohou far-
maceutické společnosti sledovat 
a využívat data a díky jejich ana-
lýze vytvářet vlastní strategie.

Lékové revize i nadále
Oblast legislativy léčivých pří-
pravků shrnula ředitelka odboru 
farmacie ministerstva zdravot-

nictví Alena Tomášková. Jak 
uvedla, zákon o léčivech je po prv-
ním čtení, proběhla také obecná 
rozprava ve Výboru pro zdravot-
nictví PSP ČR, připravují se po-
změňovací návrhy zákona. Adap-
tace změn v přístupu ke klinic-
kým hodnocením, kvůli nimž byl 
zákon o léčivech otevřen, proběh-
la podle ředitelky bez komplika-
cí. Dalším cílem je regulace akut-
ního nedostatku léčiv způsobené-
ho reexportem, kde MZ úzce spo-
lupracuje se Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv (SÚKL) na vzniku 
seznamu léků, u nichž bude mo-
ci ministerstvo jejich vývoz zaká-
zat. Nová povinnost je stanovena 
také pro distributory léčiv, kteří 
budou mít nově lhůtu 15 dnů, 
v níž oznámí SÚKL, že hodlají lék 
z výše uvedeného seznamu vy-
vézt. Jak Alena Tomášková pozna-
menala, zákon o léčivech dozná 
pravděpodobně úprav ještě kvůli 
protipadělkové směrnici.
Ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta 
zhodnotil úspory, kterých ústav 
dosáhl prostřednictvím zkráce-
ných a  hloubkových revizí (3,1 
miliardy za rok 2015), a podotkl, 
že v systému má revizní činnost 
 SÚKL stále místo, protože s ohle-
dem na astronomické výše úspor 
je zřejmé, že účastníci řízení (far-

maceutické společnosti) jsou při-
praveni těchto úspor dosahovat.
Ředitel Blahuta naznačil také bu-
doucí vývoj revizní činnosti 
 SÚKL: „Doporučujeme, aby se 
hloubkové revize staly prostřed-
kem pro komplexní vyhodnoce-
ní terapie. Měly by více reflekto-
vat potřeby klinické praxe, zahr-
novat transparentní diskusní 
platformu pro účastníky revizí 
a odborných společností, případ-
ně i pacientů. Zkrácené revize by 
především generovaly vlastní 
úspory.“ Zdeněk Blahuta dále 
uvedl, že pokud by se měla měnit 
legislativa revizí, mělo by být zo-
hledněno, že délka správního ří-
zení (75 dní) u hloubkových revi-
zí neodpovídá realitě. SÚKL by 
spíše než v časovém intervalu za-
čal hloubkovou revizi léku v pří-
padě otázky jeho indikované po-
třeby. Jak ředitel Blahuta zástup-
cům farmafirem sdělil, v posled-
ní době SÚKL zaznamenává ten-
dence vyvázat lék z  referenční 
skupiny za účelem vlastní ceno-
vé reference pro stanovení výše 
úhrady. Proto se nyní ústav 
v hloubkových revizích v oblasti 
preskripčních a  indikačních 
omezení na tyto změny úhrado-
vých podmínek zaměří.

(pokračování na straně 2)

Jakým rizikům čelí farmaceutické firmy v reálné praxi a jak je ovlivňují 
 rozhodnutí státních autorit, každoročně řeší zástupci soukromého i ve-
řejného sektoru na konferenci „Rizika v činnostech farmaceutické společ-
nosti“. I  letos došlo na reexporty, revizní činnost SÚKL,  registrace léků, 
náklady v centrové péči a nově také na registr smluv.

Riziko pro farmaprůmysl 
je tu stále
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Alena Tomášková:
Distributoři budou 
ve lhůtě 15 dní předem 
záměr reexportu léků 
oznamovat SÚKL.
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vypadni z mýho života!
Marta Davouze
váz., 264 stran, 130 x 200 mm 
Cena 289 Kč, KaTEgoRIE aaa

Čarovná hora
Thomas Mann
váz., 744 stran, 155 x 235 mm 
Cena 599 Kč, KaTEgoRIE a

Váz., 232 stran, 140 x 210 mm, 279 Kč 
KaTEgoRIE aaa

postav hlídku
Harper Lee

Nová kniha, která byla napsána již před vydáním 
fenomenální „Jako zabít ptáčka“ a  odehrává se 
dvacet let poté… Šestadvacetiletá Jana Luisa 
Finchová (Čipera) se vrací z New Yorku do May-
combu v Alabamě, aby navštívila svého stárnou-
cího otce Atika. Doma zjišťuje, jak se její město 
i  blízcí lidé pod tlakem politických i  rasových 
motivů změnili. Najednou se jí začnou vybavovat 
vzpomínky na dětství, a to, čemu vždy věřila, se 
začíná drolit. 

NEJPRODáVANěJŠí KNIHA ROKU 2015 V USA

Nejprodávanější kniha roku 2015 v USA

Hybatelé
David Mitchell
váz., 352 stran, 155 x 235 mm 
Cena 339 Kč, KaTEgoRIE a
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Brooklyn
Colm Tóibín
beletrie, 304 stran, 289 Kč

zrádce mezi námi
John Le Carré
beletrie, 360 stran, 349 Kč

Ohrožená
Rachel Abbottová
beletrie, 336 stran, 299 Kč

Hrabal spisy 4 – texty 
z časů normalizace
Bohumil Hrabal
beletrie, 536 stran, 699 Kč

jako zabít ptáčka
Harper Lee
beletrie, 280 stran, 269 Kč

Dům v Bretani
Marta Davouze
beletrie, 216 stran, 269 Kč

vstát znovu se slepicema
Joshua Ferris
beletrie, 304 stran, 299 Kč

pokrevní sestry
Kateřina Janouchová
beletrie, 336 stran, 299 Kč

poslední výkřik
Alice Claytonová
beletrie, 120 stran, 199 Kč

Sloni v soumraku
Iva Pekárková
beletrie, 176 stran, 199 Kč

My dokonalé
Klára Mandausová
beletrie, 208 stran, 249 Kč

na útěku
Caroline Brothersová
beletrie, 208 stran, 249 Kč
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Aha! Rodičovství
Dr. Laura Markhamová
brožovaná, 296 stran, 130 x 200 mm
Cena 269 Kč, KaTEgoRIE a

kreativní terapie
Inspirativní zápisník
flexovazba, 128 stran, 135 x 195 mm
Cena 249 Kč, KaTEgoRIE a

Odstřelovačské eso
Bruno Sutkus
váz., 184 stran, 130 x 200 mm
Cena 279 Kč, KaTEgoRIE aaa

Váz., 176 stran, 145 x 185 mm, 269 Kč 
KaTEgoRIE aaa

S Madame chic na úrovni
Jennifer L. Scottová

Lekce každodenní elegance

Jennifer L. Scottovou už znáte z jejích předchozích 
knih, v nichž jste s úsměvem na rtech četli o čase, 
který strávila v Paříži u rodiny Chic. Madame Chic se 
stala její mentorkou i zdrojem celoživotní inspirace. 
V této nádherně ilustrované a praktické knize plné 
tipů, seznamů a nápadů se mimo jiné zamyslíte nad 
vhodným oděvem na společenské události, nad 
dobrou péčí o vzhled i uměním konverzace. Dozvíte 
se, jak být správnou hostitelkou i hostem, jak si vy-
tvořit vhodné návyky a vybudovat si vlastní image. 
Zkrátka se naučíte být chic a na úrovni!

Nechte se inspirovat Francií a buďte stále chic!
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žijte bez diety
Joel Fuhrman
životní styl, 328 stran, 349 Kč

pevnosti v bojích velké války
M. Dubánek, O. Filip, J. Pavel
naučná, 352 stran, 399 Kč

Arsène Wenger
John Cross
osobnosti, 392 stran, 349 Kč

kreativní terapie – přáníčka
20 přáníček k vymalování
blok, 22 listů, 149 Kč

Moje první tři roky
Omalovánky a deník děťátka v jednom
hobby, 96 stran, 349 Kč

Češi 1977
Pavel Kosatík, Jiří Husák
naučná, 80 stran, 269 Kč

Češi 1968
Pavel Kosatík, Karel Jerie
naučná, 80 stran, 269 Kč

příběh opravdové vášně
Blanka Milfaitová
hobby, 320 stran, 549 Kč
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Sexy strategie
Sylva Lauerová
životní styl, 264 stran, 289 Kč

Superjídelníček
Petr Havlíček, Petra Lamschová
životní styl, 288 stran, 339 Kč

narodili se, aby přežili
Wendy Holdenová
váz., 312 stran, 349 Kč

nová velká kniha etikety
Ladislav Špaček
naučná, 288 stran, 399 Kč
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Domeček pro skřítky
Andrea Popprová
kroužková, 72 stran, 210 x 240 mm
Cena 269 Kč, KaTEgoRIE a

Deník Mimoňky – příběhy 
nehorázný primadony
Rachel Renée Russellová
váz., 296 stran, 130 x 200 mm
Cena 289 Kč, KaTEgoRIE aaa

zvířátka levou zadní
Jane Bullová
dětská, 80 stran, 210 x 297 mm  
Cena 239 Kč, KaTEgoRIE a
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Děsná dvojka má namále
Mac Barnett, Jory John

Váz., 224 stran, 140 x 210 mm, cena 259 Kč 
KaTEgoRIE aaa

Každý zvlášť byli Miles a Niles v provádění fórků 
skutečné jedničky. Ale teď, když se spojili a vy-
tvořili tým s názvem Děsná dvojka, jsou nepřeko-
natelní. I když… Brzy budou muset prokázat, že 
se hned tak něčeho nezaleknou. Svůj fórkařský 
um totiž dovedli tak daleko, že kvůli jejich po-
slední legrácce je jejich obávaný protivník ředitel 
Rass propuštěn. Místo něj usedá do ředitelského 
křesla jeho otec, bývalý ředitel Rass. A to je teprv 
ras! Na škole zavládne tvrdý režim. Bez legrace, 
bez slitování a… bez fórků.

Miles a Niles v nesnázích! Jejich fórkařské umění čeká zkouška ohněm!
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Suri a kata – Sebrané spisy 1
Libor Drobný
dětská, 96 stran, 259 Kč

jak si vycvičit rodiče
Pete Johnson
dětská, 176 stran, 219 Kč

jan Hus očima krejčího 
Ondřeje a panny Anežky
Tomáš Němeček, Tomáš Chlud
dětská, 152 stran, 199 Kč

karel Iv. očima opata 
neplacha a rytíře Smila
Tomáš Němeček, Tomáš Chlud
dětská, 136 stran, 199 Kč

Malá baletka – Rosa 
a měsíční kámen
Darcey Bussellová
dětská, 96 stran, 169 Kč

Danda má hlad
Ivona Březinová
dětská, 104 stran, 239 Kč

Dědečku, vyprávěj
Ladislav Špaček
dětská, 104 stran, 289 Kč

Oprsklovi
Julian Clary
dětská, 280 stran, 279 Kč

Stavební stroje
dětská, komplet: krabice + kniha, 
23 stran, 419 Kč

jak fungují stroje
dětská, komplet: krabice 
+ kniha, 22 stran, 399 Kč
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Líza a pupík jedou na výlet
Eva Bavorová, Tomáš Suder
dětská, 56 stran, 199 Kč

Deník mimoňky – Tvůj 
vymazlený mimózní deníček
Rachel Renée Russellová
dětská, 296 stran, 259 Kč



Stopy v oblacích
Richard askwith

Váz., 304 stran, 155 x 235 mm, cena 349 Kč 
KaTEgoRIE aaa

Uznávaný autor a běžec se rozhodl, že svět běžců do 
vrchu zažije na vlastní kůži. Potkával se s běžeckými 
legendami, které absolvovaly nejděsivější závody 
a běžecké výzvy, účastnil se mnohadenních závodů. 
Vznikl portrét jedné z nejdrsnějších běžeckých dis-
ciplín, v níž se střídá extrémní vyčerpání s okamžiky 
radostného osvícení. Stopy v oblacích jsou kronikou 
masochistické touhy a obdivuhodné výdrže. Kniha 
získala ocenění za nejlepší literární debut ze spor-
tovního prostředí a Bill Rollinson Prize for Landsca-
pe and Tradition.

Jedna ze tří nejlepších knih o běhání všech dob!

zrozeni k běhu – Born to run
Christopher McDougall
váz., 280 stran, 155 x 235 mm 
Cena 349 Kč, KaTEgoRIE aaa

Takoví normální hrdinové
Christopher McDougall
váz., 328 stran, 155 x 235 mm
Cena 349 Kč, KaTEgoRIE aaa

Běžecká revoluce
Nicholas Romanov
váz., 224 stran, 155 x 235 mm 
Cena 299 Kč, KaTEgoRIE a
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na 6 měsíců za cenu 4. 
Jen za 768 Kč.

Předplaťte si
týdeník Euro

8 týdnů
ZDARMA

Tato akce je určena pouze pro nové předplatitele. Předplatitel dále bere na vědomí, že předplatné se automaticky prodlužuje, pokud předplatitel svým písemným oznámením 
adresovaným společnosti Mladá fronta a. s. nesdělí, že trvá na jeho ukončení. Svojí objednávkou dává předplatitel souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů 
(dále jen údaje) do databáze společnosti Mladá fronta a. s.,  se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení 
výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích 
osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména že poskytnutí údajů 
je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování  
nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na 
Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací a všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz. Předplatitel v rámci této akce získá 25 čísel vydáni týdeníku Euro.

Platnost akce do 31. 1. 2017

Předplaťte si bezpečně e-mailem nebo volejte zdarma.
Zašlete e-mail na adresu: mladafronta@predplatne.cz a uveďte své jméno a doručovací adresu. 
Do předmětu napište kód EURO KN16.
Jednoduše zdarma zavolejte své osobní údaje na 800 248 248 a uveďte kód EURO KN16.
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Nakupujte pohodlně 
na e–shopu Mladé fronty

Aha! Rodičovství
Markhamová Laura

269 Kč  215 Kč

S Madame Chic na úrovni
Scottová Jenifer L.

269 Kč  215 Kč

Kreativní terapie 
- antistresové omalovánky

349 Kč  280 Kč

Dědečku, vyprávěj
Špaček Ladislav

289 Kč  231 Kč

Příběh opravdové vášně 
- Blanka Milfaitová

Milfaitová Blanka

549 Kč  440 Kč

Stavební stroje

419 Kč  336 Kč
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