Vážení přátelé dobrých knih,
držíte v ruce nový Ediční plán Mladé fronty na 1. pololetí roku 2015. Již na první pohled doznal řadu
změn. Větší formát dovoluje vyniknout obálkám, ilustracím či ukázkám z knih. Celkově jsme se pokusili
prezentaci novinek zpřehlednit, ale zároveň naplnit ediční plán co největším množstvím informací, které
Vám pomohou se pro naše knihy nadchnout… Více než dříve zde uvádíme i úspěšné starší tituly. Ty
pro velký zájem často dotiskujeme. Jsme rádi za zpětnou vazbu od Vás, díky tomu připravujeme knihy,
ale i informace o nich podle Vašich přání.
Rád bych Vás upozornil na několik z asi 70 nových knih, které do léta Mladá fronta uvede na pulty
knihkupectví. V beletrii přichází na český trh jednak vycházející hvězda americké literatury, Joshua
Ferris, jehož satirická kniha Vstát znovu se slepicemi (str. 8) získala několik cen a málem dosáhla i na
nejznámější, Booker Prize.
Z jiného kontinentu (Austrálie) pochází autorka veleúspěšné knihy Ztráty a nálezy (str. 9) Brooke
Davisová. Tento titul MF získala v aukci v konkurenci všech velkých nakladatelských domů a letos vyjde
asi ve 30 zemích světa. Propagovat svou knihu přijede do Evropy a patrně i do ČR letos sama autorka.
Dalším autorem, kterého na jaře u nás přivítáme, je Charles Lewinsky. Ten napsal silný příběh s názvem
Gerron (str. 10), odehrávající se za druhé světové války v Terezíně.
Nejvíce našich titulů najdete již tradičně v sekci Naučná literatura. To je segment, který nám v posledních
letech dělá velkou radost. Kromě množství knih o zajímavých osobnostech (např. Autopsie Juraje Herze
– str. 32) či z řady military (mj. Květnové vítězství od Tomáše Jakla) tvoří hlavní náplň této oblasti knihy
o zdraví. Sem patří jak tituly se sportovní tematikou (slavná Hansonova metoda maratonu, str. 49),
ale nezapomínáme ani na správnou stravu. Vřele proto doporučujeme knihu Jez, abys žil – kuchařka
od Joela Fuhrmana (str. 29).
Knih pro děti a mládež v produkci MF stále přibývá a čtenáři o ně mají velký zájem.
Z pera úspěšného autora Miloše Kratochvíla vzešly Kouzelné pohádky z Kouzelné školky (str. 64), dále
máme radost z příběhů osvědčené dvojice Zdeněk K. Slabý a Adolf Born Tři banány (str. 72). S hravou
a zábavnou knihou Povíš mi to? od Ester Staré (str. 81) si budou moct předškoláci procvičit slovní
zásobu a komunikační dovednosti, ještě než v září nastoupí do první třídy. A protože téma dinosaurů
se opět vrací (velkofilm Jurský svět přijde do našich kin v létě), uzavírám svůj výběr tipem na knihu
Neznámí dinosauři od Vladimíra Sochy (str. 83).
Věřím ale, že Vás zaujmou i další naše knihy.
Příjemné počtení i poučení vám přeje

Mgr. Antonín Kočí, programový ředitel divize Knihy
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BELETRIE

Humorný román nové hvězdy americké literatury

Vstát znovu se slepicemi
Joshua Ferris

Váz., asi 288 stran
130 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie AAA

Finalista
Booker Prize,
vítěz
Dylan Thomas
Prize 2014
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Paul O’Rourke má slušnou zubařskou praxi a k ní
ještě slušnější krizi středního věku. Anebo, řečeno jednodušeji, neví, co sám se sebou: nesnáší
stroje a přístroje, ale miluje svůj iPhone; zuřivě
fandí Red Sox, ale každé jejich vítězství mu způsobí depresi; rád by byl ateistou, ale pořád se té
víry nějak ne a ne pustit.
A když si někdo přisvojí jeho totožnost a začne si
jeho jménem zakládat pohoršující webové stránky a účty na Facebooku a Twiteru, najednou mu
přestane být jasné, kdo vlastně je. A pátrání po
podvodníkovi ho postaví před otřesnou otázku,
jestli to vlastně ten padouch nevzal za lepší konec, než on sám, jestli „ten druhý“, vlastně není
lepší Paul O’Rourke než on.
Třetí román amerického autora (1974), který se
v posledních letech prosazuje jako jeden z nejvýraznějších literárních hlasů své generace.

Přeložil Richard Podaný

připravujeme
e-book

Světový bestseller: Dojemný příběh o třech lidech, kteří zjistí,
co znamená láska a život

Ztráty a nálezy
Brooke Davisová
Millie je sedmiletá holčička se zrzavými kudrnami a červenými gumáky. Vede si seznam mrtvých
tvorů, na němž kromě pavouka a sousedovic
kočky figuruje také babička a brzy na něm přibyde i tatínek. Jednoho dne ji ovšem maminka
zanechá samotnou pod stojanem s obrovitánskými spoďárami v místním obchodním domě
a už se nevrátí.
Dvaaosmdesátiletá Agatha Pantha nevyšla od
smrti manžela z domu a s nikým nepromluvila.
Prázdnotu ve svém životě vyplňuje pořváváním
po kolemjdoucích, sledováním nevyladěné televize a svým na minutu přesným denním rozvrhem. Tedy až do toho osudného dne, kdy si
v protějším domě všimne osamělé holčičky.
Písař Karl kdysi špičkami prstů vyťukával
milostné dopisy na ženinu sametovou kůži. Dnes
ovšem sedí v domově důchodců a moc dobře ví,
že musí najít způsob, jak začít znovu žít. A tak
odsud v náhlém radostném popudu uprchne.
Náhoda svede tyto tři dohromady. Společně se
vydávají na cestu přes půlku Austrálie, aby našli
Milliinu maminku a v konečném důsledku zjistili,
že i mladí mohou být moudří, že stáří nerovná
se smrti a že klíčem ke šťastnému životu by mohlo
být i občasné porušení pravidel.
Pro čtenáře knih Stoletý stařík, který vylezl z okna
a zmizel, Podivný případ se psem, Projekt manželka a Nepravděpodobná pouť Harolda Freye.

Váz., 272 stran
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie AAA

Autorka
navštíví
Prahu
v rámci evropského
turné

Přeložila Jana Hejná
připravujeme e-book
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CHARLES LEWINSKY GERRoN

Román o režisérovi, který měl pro nacisty natočit film o Židech
v Terezíně

MLADÁ FRONTA

Gerron
Charles Lewinsky
Charles Lewinsky vypráví životní příběh slavného
německého herce a režiséra židovského původu,
který byl nacisty transportován do terezínského
ghetta. Někdejší hvězda němých filmů a herecký
kolega Marlene Dietrichové se stal jedním z tisíce
vězněných… V roce 1944 měl rozvinout svůj režisérský talent naplno a zachránit tak život svůj
i své rodiny: Jeho úkolem bylo pro nacisty natočit propagandistický film Vůdce daroval Židům
město, který by ukazoval šťastný a plnohodnotný život Židů v Terezíně. Je vůle přežít silnější než
pochyby o životě ve lži? Je možné popřít celý
život pro záchranu vlastního krku?

Přeložila Eva Pátková

Autor
bude hostem
veletrhu
Svět knihy
2015
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NS KY GE RR oN
CH AR LE S LE WI

Váz., 416 stran
130 x 200 mm
Cena cca 339 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

MLADÁ FRONTA

připravujeme
e-book

Příběh Ježíše vyprávěný jeho matkou

Mariina závěť
Colm Tóibín
Mariin příběh, jak jej nevypráví Bible: Dlouhé
roky po Kristově smrti na kříži nechce Ježíšova
matka o svatosti svého syna nic slyšet. Vůči jeho
zázrakům je skeptická a bolest z jeho ztráty dosud nepřekonala. Pak se rozhodne vyprávět svou
vlastní verzi o Kristově utrpení – o svém osobním smutku, scházející zbožnosti a svérázu. Je to
příběh ženy, která nechce chápat, proč se od ní
syn odvrátil, a která nevěří v křesťanského Boha.
Skrze její oči otevírá Tóibín zcela nový pohled
na křesťanství a vytváří netušeně lidský portrét
Marie coby ikony.

colm tóibín
Mariina závěť

Přeložil Richard Podaný

MLADÁ FRONTA

Váz., asi 154 stran
130 x 200 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Finalista
Booker Prize,
2014

Již vyšlo

ín
c o l m t óz áiv ěbť

připravujeme
e-book

Mariina

NTA
MLADÁ FRO
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Román o ztrátě nevinnosti, sexuálním poznávání, morální odvaze
a tápání

Rozhořčení
Philip Roth

Váz., 184 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B

Píše se rok 1951 a Amerika je v zajetí druhého
roku války v Koreji. Marcus Messner, přímočarý
a vášnivě čestný, poslušný student z newjerseyského Newarku přechází v druhém roce vysoké
školy na venkovsky bukolický kampus ohijské
konzervativní Winesburg College. Proč ve studiích pokračuje právě tam a ne na městské univerzitě svého rodiště, kam se původně zapsal?
Doma nemůže vydržet, protože má pocit, že
se jeho poctivý a tvrdě pracující otec, majitel
malého řeznictví, ke stáru zbláznil, neboť ho
sžírá přesvědčení, že dospělost jeho milovanému synovi strojí jenom úklady. Marcus tedy odchází na studia jinam a objevování vlastní cesty
ho nutí se daleko od rodiny vypořádávat s realitou jemu dosud zcela neznámé části americké
společnosti.

Přeložil Šimon Pellar
připravujeme e-book

Již vyšlo

Philip

ROTH
Elév

Návrat do Rothových
tvůrčích počátků

12

Mladá fronta jaro–léto 2015

Eroticky laděný makedonský postmoderní román

Šťáva z prostaty
Jovan Pavlovski
Jaro 1989 v Moskvě. Ve víru bujarých večírků
jugoslávských diplomatů, podnikových reprezentantů a jejich kádrováků nezávislých na potápějícím se rublu a prázdných obchodech
prožívá Anděl Bejkovský, zástupce makedonského exportního podniku, zničující lásku ke dvěma
osudovým ženám. Tajemná a chladná Ljubov
a živočišně divoká Šarin, stejně jako mnoho
dalších žen rozptylují Andělovu tragicky se stupňující samotu vždy jen na chvíli. Jediný skutečný přítel Jovan Pavlovski je vždycky připraven
Anděla vyslechnout. A nakonec o něm možná
napíše román.
Postmoderní román složený z fiktivních deníkových zápisů, korespondence a poznámek autora,
v němž se skutečné osoby proplétají se smyšlenými. Erotický román, v němž sex, ač v prvním
plánu, stojí až na posledním místě za poezií,
politikou a zoufalým hledáním smyslu života.

JOVAN

PAVLOVSKI

ŠŤÁVA
Z PROSTATY
MLADÁ FRONTA

Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

Jovan Pavlovski (nar. 1937 v Tetovu) je makedonský prozaik, básník, novinář, překladatel.
Působil jako dopisovatel deníku Nová Makedonie
v Paříži a v Moskvě, kde vznikl román s hvězdičkou
Šťáva z prostaty, jeho nejúspěšnější kniha, a to
jak u kritiky, tak u čtenářů.

Přeložily Oldřiška Čtvrtníčková a Ivana
Dorovská

připravujeme e-book

JOVOVASKNI
PAVL

ŠŤÁOSVTAATY
Z PR

MLADÁ FRONTA
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Klasická povídková sbírka v nové grafické úpravě

Krasosmutnění
Bohumil Hrabal
Kniha povídek Krasosmutnění je střední částí
vzpomínkové trilogie Městečko u vody, která
postupně vycházela v období let 1976–1981.
Patří k těm knihám, které Hrabal rozšířil, obohatil
o nové motivy a nové postavy a upravil do podoby
stravitelné pro cenzuru. Navazuje na Postřižiny
a pokračuje ve vzpomínkách na období, kdy
odrostl dětským kalhotám, až po konec války,
na dobu prožitou v nymburském pivovaru. Některé z motivů téhle knihy se objevily i ve známém
filmovém zpracování – v Menzelových Postřižinách. O rok později bylo Krasosmutnění také
zfilmováno Magdalenou Příhodovou pod názvem „Mořská panna“. Zatím poslední adaptaci
povídek připravuje na rok 2015 Jiří Vejdělek.
Váz., asi 264 stran
120 x 165 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B

Již vyšlo

připravujeme
e-book
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Nové vydání Hrabalových spisů pokračuje svazkem novel

Spisy III – Jsme jako olivy
Bohumil Hrabal
Třetí svazek Hrabalova díla obsahuje autorovy
nejznámější novely, tedy Taneční hodiny pro starší
a pokročilé, Ostře sledované vlaky, Postřižiny,
Městečko, kde se zastavil čas, Něžný barbar,
Obsluhoval jsem anglického krále a Příliš hlučná samota.
Koncepce nového souboru Hrabalových textů
vychází ze skutečnosti, že jeho Sebrané spisy
(SSBH) jsou již k dispozici, a to v podobě 19 svazků, jež vydala Pražská imaginace v letech
1992–1997. Nová řada tyto Sebrané spisy
nenahrazuje, ale textologicky z nich čerpá a odvolává se na ně. Jejím cílem je předložit hrabalovský „kánon“, základní a reprezentativní podobu autorova literárního odkazu a jeho recepce.

Editoři: Václav Kadlec a Jiří Pelán
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler

Váz., asi 500 stran
170 x 240 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

Již vyšlo
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Pátá část švédského rodinného thrilleru

Matčino srdce
Kateřina Janouchová
Blíží se jaro a porodní asistentka Cecilie Lundová
je na mateřské dovolené s nejmladší dcerkou
Ellen. To ale neznamená, že nemá co na práci
– péče o pět dětí včetně věčně nespokojeného
nemluvněte dává jí i jejímu manželovi pořádně
zabrat a únava se začíná projevovat. Snadné to
však v tomto období nemají ani její matka a sestry.
To nejhorší Cecilii ale teprve čeká. Babičku Sonju
srazí auto a řidič z místa činu ujede. Stará dáma
leží v bezvědomí v nemocnici a nikdo neví, jestli
se ještě probere. Postupně vychází najevo,
že byla kdysi zapletena do zločinu, který dlouho
zůstal utajen a jehož odhalení by i dnes, po všech
těch letech, mohlo někomu nepříjemně zkřížit
plány. A tak se Cecilie pouští do pátrání, které ji
zavádí do velmi nebezpečných vod.
Váz., 368 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Již vyšlo

16

Mladá fronta jaro–léto 2015

Přeložila Lucie Johnová
připravujeme e-book

Kde jsou moje děti? Pro čtenáře thrilleru Zmizelá od Gillian Flynnové

Spi sladce
Rachel Abbottová
Když zoufalá Olivia Brookesová před dvěma lety
na policii ohlásila, že se její manžel nevrátil s dětmi domů, strachovala se, že už je možná nikdy
víc nespatří. Měla důvod obávat se nejhoršího,
a ne bezdůvodně. Nebyla by to první tragédie,
která Olivii potkala.
Nyní vyšetřuje detektiv Tom Douglas její rodinu znovu. Tentokrát je to však Olivie, kdo se
pohřešuje, a s ní i její tři děti. Všechny důkazy
nasvědčují tomu, že ještě ráno byla doma. Její
auto však stojí v garáži a peněženku má v kabelce – na stole v kuchyni. Kam tedy zmizela? Proč
a jak? Nikdo nic netuší. Zdá se, že dokonce ani
její manžel, který měl dosud vždycky všechno
dokonale pod kontrolou.
Policie chce vyhlásit celostátní pátrání, z jakéhosi
důvodu však ze všech alb, mobilů i počítačů zmizely veškeré rodinné fotografie. A pak se najde
krev… Že by Olivii dostihla minulost?

Přeložil Milan Lžička

připravujeme e-book

Váz., 288 stran
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

Podle
Amazonu jeden
z nejlepších
thrillerů
roku 2014
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Zábavný sexy román, ze kterého div smíchy neomdlíte

Hřebec
Alice Claytonová

Flexovazba, asi 280 stran
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A

Již vyšlo

Po Nabíječi a Roštěnce se čtenářky mohou těšit
na ztřeštěnou romantickou komedii o strhávání
korzetů a vzdouvající se hrudi, o nezkrotné vášni
a nekonečné lásce. Také o archivaci dokumentů
a o koňském hnoji – počkat, cože?
Ve dne Viv Franklinová navrhuje softwarové
programy. V noci tajně hltá zamilované románky
a touží po rytíři v nablýskané zbroji, nebo po
kovboji na divokém hřebci (ach bože, jen zaržát),
nebo po statném požárníkovi, do kterého
by se zamilovala až po uši. K tomu nosí korzet
– na ten nezapomínejte.
Když se dozví, že po dávno zapomenuté tetě
zdědila nádherný starý ranč v kalifornském
Mendocinu, vyrazí tam celá natěšená s vidinou
obrovského dobrodružství jako z románu. Jenže
v každém románu nastane zvrat, že ano?
Na jedné straně kovboj, pro kterého se jí úplně
zapálí lýtka (kovboj Hank totiž za spálená lýtka skutečně stojí). Na druhé straně knihovník
Clark Barrow, který se jí jaksepatří dvoří. Mohou
tvídová saka a záplaty na loktech soupeřit s koženými kalhotami a botami s ostruhami?

Přeložila Jana Montorio Doležalová
připravujeme e-book
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Román plný humoru a vzrušujících zážitků před kamerou i mimo ni...

Zrzka to má pevně v ruce
Alice Claytonová
Závěrečný díl hravé erotické série Zrzka líčí další eskapády vztahu herečky Grace Sheridanové
a jejího kolouška, miláčka Hollywoodu, obdivovaného Jacka Hamiltona.
Grace se podaří získat hlavní roli v televizním
seriálu, ale když režisér požaduje, aby zhubla
nejméně sedm kilo, naštve se a veřejně se přizná,
jak krutě musí bojovat se svou váhou. Nečekaně
si tím získá obrovský klub fanynek, které ji v jejím
boji za své křivky podporují. V Grace však postupně sílí podezření, že jim ve skutečnosti nejde ani tak o ni, jako spíš o velikost jejího zadku
a jméno onoho záhadného, se kterým spí.
Mezitím se Jack oficiálně stane „Nejpřitažlivějším mužem světa“ a vymetá jeden mejdan
za druhým. Grace se sice zapřisáhne, že mu dá
prostor, aby mohl najít sám sebe, ale on se zatím
z roztomilého Briťáka hbitě mění v rozmazleného hollywoodského spratka. Jackova kariéra
začíná dosahovat stratosférických výšin – dokáže ho Grace zachytit, když se zřítí?

Přeložila Iva Pekárková

Flexovazba, asi 250 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

Již vyšlo

připravujeme e-book
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Rodina, či kariéra? Romantická komedie o superženách
na mateřské

Nanejvýš 4 hodiny spánku
Marlène Schiappa

Flexovazba, cca 240 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A

připravujeme e-book

Dvě ženy na prahu třicítky. Jedna si buduje kariéru v reklamní agentuře, druhá je na mateřské
dovolené. Jedna žije v moderním bytě v Paříži,
druhá v domku na předměstí. Jedna drží dietu,
druhá už kila navíc nepočítá. Jedna bojuje s kolegy v práci o povýšení, druhá se supermatkami
a vychovatelkami ve školce. Kariéristka Morgan
a žena v domácnosti Emilie. Dvě dávné kamarádky, které k sobě díky Facebooku opět najdou
cestu.
Netrvá však dlouho a role kamarádek se nečekaně vymění. Morgan otěhotní a nezbývá jí než řešit věčné dilema úspěšných žen – kariéra versus
dítě. Prožívá hektiku těhotenství spojenou s výběrem vhodné porodnice, sháněním volného
místa v jeslích, nepříjemnými kontrolami u gynekoložky. Bojuje s nevolnostmi v práci a prožívá
obavy z budoucnosti. Jak to jen zvládne?
Emilie se zase z domácího života snaží utéct,
hledá práci, zvažuje rozvod a prožívá románek
s přitažlivým hasičem, ne posledním panem
Dokonalým.
Nanejvýš 4 hodiny spánku je francouzská romantická komedie o úskalích mateřství, stereotypu
manželství i problematice úspěšného skloubení
práce s rodinou.
Marlène Schiappa je zakladatelkou asociace
Maman travaille, první francouzské sociální sítě
pro pracující matky, a úspěšnou blogerkou na
Yahoo! V rámci Maman travaille navíc v Paříži
a po celé Francii každoročně pořádá konference
a besedy pro širokou veřejnost.

Přeložila Nela Knapová
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Mladší a hanbatější Bridget Jonesová

Panna
Radhika Sanghaniová
Ellie nikdy neviděla ve své sexuální nezkušenosti
problém. Až do chvíle, kdy jí doktorka nutí test
na chlamydie, protože nechce uvěřit, že je v jednadvaceti ještě pannou. Ellie si přijde divná a stydí se, že nikdy neměla žádný pořádný úlet, natož
kluka. Rozhodne se tedy k činu: musí přijít o panenství ještě před státnicemi, dokud je jakžtakž
s kým. Na jedné párty se jí nečekaně podaří sbalit
o několik let staršího Jacka a s pomocí svých
zkušenějších kamarádek kuje pikle, jak ho úspěšně svést. Mise se zdaří, avšak kromě šrámu na
duši si z ní odnáší i původně záviděné chlamydie.
Ellie vtipně a velmi otevřeně popisuje cestu
k objevení své sexuality a všechny otázky, které
se jí přitom, stejně jako každé holce, rojí v hlavě.
Se svými žurnalistickými tendencemi se o nich
ale nebojí psát, a tak si dokonce založí blog
o vaginách, panenství, sexu a o všech těch trapných věcech, které se při něm mohou přihodit.
Ten jí nakonec pomůže získat nejen vyšší sebevědomí, ale i práci svých snů.
RADHIKA SANGHANIOVÁ je třiadvacetiletá novinářka na plný úvazek, která píše pro The Daily
Telegraph o ženách a ženských otázkách.
Vystudovala žurnalistiku na londýnské City
University a anglickou literaturu na londýnské
University College. Nedávno se umístila na druhém místě ve spisovatelské soutěži GQ Normana Mailera.

Flexovazba, 216 stran
140 x 210 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B

připravujeme e-book

Přeložila Jana Montorio Doležalová
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Když si bývalý umane, že vás získá zpátky…

Láska jako z filmu

LÁSKA

jako Z FILMU
MLADÁ FRONTA

Victoria Van Tiemová
Flexovazba, asi 240 stran
140 x 210 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B

Victoria van Tiemová
Kensington Shawová má slibně rozjetou kariéru
v reklamní agentuře, úžasného snoubence Bradleyho, se kterým chystá pohádkovou svatbu
a plánuje velkou rodinu, i přátele. Žije si zkrátka
jako v pohádce. Alespoň si to snaží namluvit,
přestože v hloubi duše cítí, že všechno zase tak
skvělé není a že by to možná chtěla jinak…
Třeba nemuset věčně poslouchat ódy svojí matky
na perfektní snachu a být si jistá, že chystaná
svatba je s tím „pravým“. V práci najednou taky
neví, kam dřív skočit, a kamarádce nemůže věřit? Do toho se objeví její bývalý Shane a začne
jí motat hlavu tím, že ji uvádí do situací, v nichž
spolu prožívají scény z filmů, na které se kdysi
tak rádi dívali – třeba ze Samotáře v Seattlu,
Deníku Bridget Jonesové, Pretty Woman či Hříšného tance. Stačí týden a Kensin život se ocitá
v naprostém chaosu. Bradley nebo Shane? Bradley se perfektně hodí do jejich rodiny, všichni
ho zbožňují. Vztah se Shanem bylo jedno velké
zemětřesení, které sice onehdy skončilo pohromou, avšak když se na ni podívá, zem se chvěje
dosud. Jenže svatba se nezadržitelně blíží a tlak
okolí sílí. Zasáhne osud a ukáže Kensi, kdo je
hlavním hrdinou ve scénáři jejího života?

Přeložila Jana Mandelíková
L Á SFILKMAU
jako Z

MLADÁ FRONTA

Tiemová
Victoria Van
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připravujeme e-book

Ne každý muž má rád překvapení, zvlášť když mohou znamenat
konec skotačení...

Zaskočený
Emma Chaseová
Na světě existují dva druhy lidí. Ti, co dvakrát měří,
a ti, co rovnou řežou. Já jsem vždycky přeměřovala. Bývala jsem opatrná a ráda jsem si všechno
nejdřív naplánovala. To se změnilo, když jsem
potkala Drewa Evanse. Byl neuvěřitelně vytrvalý.
Byl si tolik jistý sám sebou – i mnou.
Ovšem ne každá love story má šťastný konec.
Mysleli jste si, že Drew a já odcváláme vstříc
západu slunce? Vítejte v klubu. Teď se musím
rozhodnout a jde o nejdůležitější volbu v mém
životě. Drew už si vybral – vlastně se snažil rozhodnout za nás oba. Jenže to není můj styl, jak
víte. Proto jsem se vrátila do Greenville. Sama.
Tedy, ne tak docela...
Došlo mi totiž, že zvyk je železná košile a že se
někdy musíte vrátit tam, kde jste začali, abyste
se mohli pohnout dál.
Druhý díl Zapleteného navazuje na příběh Kate
a Drewa po dvou letech a je tentokrát vyprávěn
z pohledu Kate.

Přeložila Jana Montorio Doležalová

Váz., asi 240 stran
140 x 210 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Již vyšlo

připravujeme e-book
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Klasická kniha o dospívání a morálce

h a r p e r

l e e

MLA DÁ FRONTA

Váz., asi 240 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Jako zabít ptáčka
Harper Lee
Maycomb v Alabamě je bezvýznamné ospalé
provinční městečko obklopené poli s bavlnou.
Ve 30. letech 20. století jsou Spojené státy americké zachváceny hospodářskou krizí, ale ta se
obyvatel Maycombu dotýká jen okrajově. O letních prázdninách je největší starostí osmileté Čipery a dvanáctiletého Jema vymýšlení plánu, jak
vylákat místního podivína z jeho dobrovolného
domácího vězení. Když je ale mladý černoch obviněn ze znásilnění bílé dívky, události naberou
dramatický spád. Obhajoby se ujímá otec Čipery
a Jema, advokát Atikus Finch. Toho čeká předem
marný boj s předsudky, strachem a nenávistí.
Román Jako zabít ptáčka ale rozhodně není
o rasismu a nespravedlivých soudních procesech. Je to čtivý příběh o dospívání a braní rozumu, o různých formách osobní statečnosti,
o přetvářce, morálce a zodpovědnosti. To vše
vyprávěno pohledem osmiletého děvčátka. Harper Lee knihu dokončila v roce 1959 a román měl
okamžitě obrovský úspěch. Získal Pulitzerovu
cenu a dočkal se filmové adaptace s Gregory
Peckem v roli obhájce Atika Finche.
Dosud se knihy prodalo ve světě 30 mililonů
kusů…

Přeložili Marcela Mašková a Igor Hájek
r
h a r p e

l e e

připravujeme e-book
MLADÁ FRONTA
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Humorné příhody ze života na anglickém venkově

Jak se po anglicku vytratit
v Anglii
Hana Parkánová–Whitton
Kniha je volným pokračováním titulu Jak si na
anglické zahrádce vypěstovat českého trpaslíka
a vychází již ve druhém vydání. Popisuje další
sžívání Hany a Paula s půvabným a harmonickým
Oxfordskem i jeho laskavými, byť rázovitými
obyvateli a odehrává se na pozadí mnohdy dramatických změn v Hinstonu. K těm radostným
patří několikery svatby a křtiny, smutnou zprávou je úmrtí matky zámeckého pána. Ani návrat
jeho manželky Samanthy nelze bohužel zařadit
mezi příjemné události, neboť její hrabivost přivede Hinston a přilehlé okolí téměř na pokraj
zkázy…
Hana Parkánová-Whitton vystudovala na
UK češtinu a angličtinu a poté působila řadu let
v českých nakladatelstvích. V roce 2001 se provdala za Angličana a nyní žije střídavě nedaleko
Oxfordu a v Praze. Založila si literární agenturu,
dále překládá a hlavně píše. Je autorkou pěti
autobiograficky laděných próz, mnoha historických románů a detektivek. S manželem napsali
knížky o Velké Británii a spolupracují též na česko-anglických rozhlasových pořadech.

Váz., asi 250 stran
130 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

připravujeme
e-book

Již vyšlo
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NAUČNÁ LITERATURA

Rodinný život po francouzsku aneb jak udržet „šik“ nejen sebe,
ale i svůj domov

S Madame Chic doma
aneb jak udržet chic nejen sebe,
ale i svůj domov

Jennifer L. Scottová

Váz., asi 240 stran
145 x 185 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie AAA

připravujeme
e-book

Již vyšlo
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Pamatujete na Jennifer, obyčejnou dívku, která
přijela studovat do Paříže přesvědčená, že chodit
po ulici v teplácích je naprosto v pořádku? A na
Madame Chic, jak si ji po chvilce rozpaků vzala
do parády a zasvětila ji do tajů francouzského
umění žít? Od té doby již uplynulo moře času
a spousta věcí se změnila. Jennifer dostudovala
a s manželem a dvěma malými dcerkami a pejskem se usadila v domku na předměstí. Inspiraci
od Madame Chic však čerpá neustále. Však jak
jinak zvládnout práci, rodinu i péči o domácnost
a zůstat přitom chic?
S Madame Chic doma Jennifer odhaluje tajemství šťastného a naplňujícího rodinného života.
Vysvětluje, že ranní odchod z domova nemusí
být jeden velký chaos, že zůstat chic je možné
i s minimem času a námahy, že při troše přemýšlení se dá domácí večeře podávat každý den a že
drobnosti jako hudba a voňavé svíčky udají celému rodinnému večeru ten správný tón.
Okouzlující a užitečná knížka je uspořádána podle radostí, které můžeme objevovat v průběhu
všedního dne. Překypuje nápady, nabízí seznamy
skladeb, recepty, kosmetické tipy a další užitečné rady, které pomohou zdánlivě nesnesitelný
den postavit na hlavu a vykouzlit z něj zábavné
dobrodružství.

Přeložila Helena Hartlová

Kuchařka, která změní váš život

Jez, abys žil – kuchařka
200 lahodných výživných receptů
pro rychlý úbytek váhy, proti nemocem,
pro trvalé zdraví

Joel Fuhrman
Kniha Jez, abys žil – kuchařka pomohla milionům
lidí zbavit se přebytečných kil a prodloužit vlastní
život, díky ní jsou správná výživa a skvělý pocit
dosažitelnější než kdykoliv předtím.
Světoznámý lékař a autor bestsellerů Joel Fuhrman, M. D., ukazuje, jak si můžete vy, vaši přátelé
a členové vaší rodiny vybudovat a udržet zdraví
a štěstí. Kniha vás provází od regálů v supermarketu až do chvíle, kdy zasedáte k jídelnímu stolu.
Obsahuje nejnovější vědecké poznatky o výživě,
lahodné nové recepty, užitečné tipy, jak nakupovat a vařit, detailní nutriční hodnoty každého
pokrmu a inspirativní příběhy lidí, jimž přístup
nazvaný „Jez, abys žil“ změnil život. Je to ucelený
průvodce nezbytnými poznatky pro zdravý
a vyrovnaný životní styl.
Joel Fuhrman, M. D. je mezinárodně respektovaná autorita specializující se na prevenci a léčbu
nemocí pomocí výživy. Je autorem mnoha bestsellerů, včetně titulů Superimunita, Jez, abys
žil a The End of Dieting. Vystudoval medicínu
na University of Pennsylvania a působí ve výborech několika vědeckých a zdravotnických organizací, včetně Whole Foods Market.

Váz., 336 stran
+ 16 stran barevné přílohy
165 x 235 mm
Cena 349 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie A

připravujeme
e-book

Přeložil Petr Kotouš
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Pryč s umělou sportovní výživou! Sportujte, závoďte, žijte zdravě!

Portables
Biju Thomas, Allen Lim

Váz., asi 240 stran
195 x 241 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
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Celé průmyslové odvětví zásobuje sportovce
velkou nabídkou syntetických energetických tyčinek, gelů a nápojů, které slibují podporu maximálního výkonu. Mnoho sportovců ale zažívá
s umělohmotnou stravou plnou sacharidů doslova peklo: bolesti hlavy, střevní nebo žaludeční
potíže, problémy s kazivostí zubů. Přestaňme
do sebe cpát chemické látky!
Nutriční specialista Allen Lim připravuje na vrcholové výkony na mistrovstvích světa nebo
olympijských hrách svěřence, kteří považují za
důležité, aby se i při výkonu mohli stravovat zdravě a vyváženě. Sportovce, kteří odmítají umělou
chuť běžných sportovních doplňků a rozhašený
žaludek. Společně se špičkovým šéfkuchařem
Thomasem Biju připravili nový koncept sportovního stravování bez syntetických pokrmů. Knihu
plnou receptů využije každý aktivní sportovec,
ale i obyčejný člověk, který odchází do divočiny
bez hospody v dohledu. Jednoduché a vyvážené
pokrmy pro maximální výkon.

Nahlédněte do kuchyně redaktorek Diety

Vařte zdravě jako my
aneb Nejoblíbenější dietní recepty

Kristýna Ostratická,
Petra Lamschová
Může být zdravý životní styl zábava? Ano. A dá
se vařit zdravě a dietně tak, aby vám jídlo vykouzlilo na tváři úsměv? Ano. Zkuste to jako
Kristýna Ostratická a Petra Lamschová, které
se o to snaží již několik let v magazínu Dieta
a vždy se u toho pobaví a nasmějí. Kristýna miluje netradiční kombinace zdravých chutí, Petra
zase saláty a maso. A tak pro vás připravily výběr toho nejlepšího, co spolu uvařily, umixovaly
a upekly. A přidaly ještě něco ze své kuchyně.
Dochutily to vše dobrou náladou, dokořenily
smíchem – a zdravá kuchařka plná skvělých receptů je tu. Zkuste vařit a ochutnávat s nimi.

VYCHÁZÍ
V EDICI ČASOPISU

Vařte zdravě
jako my

aneb nejoblíbenější dietní recepty

Petra Lamschová
Kristýna Ostratická
MLADÁ FRONTA

Váz., asi 200 stran
barevné fotografie
167 x 240 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A

Již vyšlo
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Autorizovaná biografie významného režiséra

Autopsie
Juraj Herz

Váz., asi 450 stran
165 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
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Dramaturg ČT a spoluscenárista Herzových filmů (Habermannův mlýn a nyní nový projekt)
Jan Drbohlav v posledních letech žil blízko uznávaného filmového a divadelního režiséra Juraje Herze, který se proslavil především filmem
Spalovač mrtvol. Tento nyní už osmdesátiletý
člověk nikdy nenapsal ani neautorizoval žádnou
biografii, proto jej J. Drbohlav přesvědčil, že už
je čas… V životě JH jsou totiž etapy málo známé,
ale o to zajímavější. Tak jako paměti Otakara
Vávry byly téměř přehledem dějin českého filmu 20. století, Herz sice obsáhne „pouze“ jeho
2. polovinu, ovšem dá se říci, že byl u všeho důležitého – část dětství strávil v koncentračním
táboře, pracovat začal v Semaforu v 50. letech,
pak dělal asistenta dvojici Kadár, Klos u oscarového Obchodu na korze, pak přišel Barrandov
a zmíněný Spalovač… Tím ovšem jeho život
a sláva zdaleka nekončí. Následovaly třeba
Petrolejové lampy, Morgiana, ale také Holky
z porcelánu, Upír z Feratu apod., ale i problémy se socialistickým zřízením a zákazem činnosti, které řešil v roce 1987 emigrací. Herz umí
výborně, vtipně a otevřeně vyprávět, a zpaměti
vydoloval mnoho zajímavého nejen pro filmové
fandy.

Život a dílo Vincenta van Gogha v podobě grafického románu

Vincent
Barbara Stok
Složitý život Vincenta van Gogha je stále zdrojem
inspirace pro mnoho lidí. V tomto grafickém
románu, který napsala a nakreslila nizozemská
umělkyně Barbara Stok, čtenář s malířem prožívá krátké, ale intenzivní životní období, kdy se
vydal na jih Francie.
Vincent sní o tom, že by v městě Arles založil pro
sebe a své malířské přátele dům umělců. Ovšem
musí se při tom potýkat s rozvíjející se duševní
chorobou, která pak kulminovala notoricky
známým incidentem, kdy si uřízl část ucha a musel být umístěn v psychiatrické léčebně. Naštěstí při něm po celou dobu stojí jeho bratr Theo,
který mu poskytuje stálou, nejen finanční podporu.
Vincent van Gogh byl zcela zaujatý svým uměním. Jeho názory na úspěch, nezdar či jak prožít
smysluplný život jsou v kontrastu s naším současným světem, kde vládne individualismus
a touha po penezích.
Nizozemské autorce Barbaře Stok se v tomto komiksu podařilo život slavného malíře z 19. století
podat tak, aby jej přiblížila našemu chápání.

Brož., 144 stran
170 x 240 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie A
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Život a tvorba známého i kontroverzního francouzského herce

Gérard Depardieu
Svobodný život

Elsa Zimmermanová

Váz., asi 220 stran
+ obrazová příloha
165 x 235 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

Vášnivý, žoviální, poživačný. K Depardieuovu
jménu se hodí všechny výrazné přívlastky. Ale
kdo je vlastně ten nejslavnější francouzský herec,
ztělesňující hlavní postavy ve filmech Buzíci,
Cyrano z Bergeracu nebo Asterix?
Tato biografie odhaluje muže, který vyrůstal jako
pravý Francouz, v chudé poválečné komunitě,
kde dospíval jako mladý chuligán, a který se nakonec stal velkou filmovou hvězdou. Muže, který
dokázal uskutečnit své dětské sny a hltal filmy
i život plnými doušky.
Je to portrét osobnosti, v němž je vše: jeho hrubé
výroky vůči Francii, která se stává malichernou,
jeho vášnivý vztah k vlastním dětem, i jeho kontroverzní přátelství s Castrem nebo s Putinem.
Je to pozoruhodná biografie herce velmi vzdáleného obvyklému správnému smýšlení. Muže,
který se vášnivě bere za veškerou svou svobodu.
Elsa Zimmermanová je novinářka a literární
kritička. Píše do různých časopisů a je autorkou
několika knih.

Přeložil Tomáš Kybal

připravujeme e-book
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Opravdový vhled do Rothova tvůrčího procesu

Roth zbavený pout
Autor a jeho dílo

Claudia Rothová Pierpontová
Roth zbavený pout není životopis – přestože obsahuje množství dosud neodhalených životopisných detailů a nepublikovaného materiálu –, ale
zkoumání osobnosti velkého spisovatele skrze
jeho dílo.
Claudia Rothová Pierpontová, autorka a redaktorka prestižního časopisu New Yorker, zná Rotha déle než deset let. Její fundovaně postavená
a poutavě napsaná kniha je plná Rothových
vlastních postřehů, posbíraných během řady
dlouhých rozhovorů, jež Roth jinak poskytuje
zřídka. Čtenáři nahlédnou do zákulisí životního
příběhu, který mnohým z nich změní pohled na
tohoto velice kontroverzního a podnětného autora. Autorka líčí Rothovy rodiče a sourozence,
jeho inspirační zdroje včetně zásadních vztahů
s několika ženami, jeho kritiky, zachycuje jeho
tvorbu v celé její šíři a vykresluje jeho přátelství
s tak významnými spisovateli, jako byli Saul Below a John Updike. Předkládá čtenáři Rotha, jak
pracuje i jak se baví. Roth zbavený pout je významné a vydařené dílo – vysoce čtivý příběh,
který nám umožňuje sledovat složitou literární
dráhu jednoho z nejvlivnějších autorů dvacátého a jednadvacátého století.

Přeložil Jiří Hanuš

Váz., 448 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

připravujeme
e-book

Mladá fronta jaro–léto 2015

35

Ústní historie dvacátého století

Hitler, Stalin a já
Heda Margoliová Kovályová,
Helena Třeštíková

Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

Kniha uvádí téměř doslovný přepis rozhovoru
známé filmové dokumentaristky Heleny Třeštíkové s překladatelkou a spisovatelkou Hedou
Margoliovou Kovályovou (1919–2010), který se
odehrál v srpnu roku 2000 ve spisovatelčině
bytě v Praze během natáčení filmového dokumentu o ní. Zachycuje její autentické vzpomínky,
někdy nepředstavitelně kruté a neuvěřitelné,
na dobu mládí a pobyt v koncentráku, na porevoluční zmatky a na události kolem popravy jejího prvního muže Rudolfa Margolia. V rozhovoru
je mnoho informací, které nebyly uvedeny v autobiografii Na vlastní kůži, kterou Heda Margoliová Kovályová napsala v americkém exilu v 70.
letech. Velmi přínosná je též forma rozhovoru –
otázky zkušené dokumentaristky vedou vyprávění k tématům, o kterých by dotazovaná sama
asi neměla odvahu mluvit.
Jedná se o silný a čtivý příběh zajímavé a výrazné ženy, která odpovídá s výrazným nadhledem
daným bohatými životními zkušenostmi, díky
nimž dospívá k pozoruhodné vyrovnanosti.

připravujeme e-book
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Vzpomínky dítěte, které přežilo osvětimské peklo

Hvězdy nad námi
Eva Slonim
„Tyto události, perzekuce mých lidí, se staly
součástí souboru faktů, kterým dnes lidé říkají
historie. Já jsem tyto události prožívala každý
den. Jsou součástí mé paměti.“
V březnu roku 1939 roztříštila nevinnost sedmileté Evy Weissové německá invaze do její vlasti,
na Slovensko. V průběhu následujících pěti let,
s tím jak nacistická perzekuce evropských židů
nabírala na síle, museli Evini rodiče své děti
ukrýt, ona a její sestra se ale zajetí nevyhnuly.
Eva ve svých pozoruhodných vzpomínkách
popisuje zážitky z koncentračního tábora Osvětim-Březinka, kde byla svědkem nekonečných
hrůz a sama se stala objektem mučení, nelidské
ho strádání a lékařských experimentů nechvalně
proslulého Dr. Josefa Mengeleho. Když sovětská
armáda na počátku roku 1945 Osvětim osvobodila, Eva s Martou musely čelit nové výzvě: přejít
napříč válkou rozvrácenou Evropou, aby se sešly
se svou rodinou.
Kniha Hvězdy nad námi, vyprávěná se srdceryvnou nevinností mladé dívky a moudrostí dvaaosmdesátileté ženy, je zprávou o přežití tváří
v tvář nepředstavitelnému zlu a vyvrcholením
Eviny celoživotní snahy vypovídat o holocaustu
a zachovat vzpomínku na všechny, kteří v něm
zahynuli.

Váz., asi 192 stran
+ obrazová příloha
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

připravujeme
e-book
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Další svazky unikátní komiksové série podle televizního cyklu
České století

ČEŠI
1992: Jak Mečiar s Klausem rozdělili stát

Pavel Kosatík, Dan Černý
Když v listopadu 1989 lidé na náměstích zvonili klíči,
asi nikoho nenapadlo, že jedním z prvních velkých
výsledků revoluce bude rozpad společného státu.
Co ho vlastně drželo pohromadě, pokud ho rozložila svoboda? A jak k rozpadu došlo, když nakonec
tolik lidí na obou stranách zaskočil?
Váz., 96 stran, 185 x 250 mm, cena 299 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie A

Již vyšlo

vítěz
ceny
Muriel
2014
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ČEŠI
1989: Jak se stal Havel prezidentem

Pavel Kosatík, Vojta Šeda
Pohled do nitra sametové revoluce. Po letech komunistické totality vzniká něco nového, není ale úplně
jasné co. Na první jednání Občanského fóra s komunistickým premiérem Ladislavem Adamcem nebyl
Václav Havel ještě ani připuštěn, ta další už se odehrávala s ním v čele...
Váz., asi 80 stran, 185 x 250 mm, cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

ČEŠI
1938: Jak Beneš ustoupil Hitlerovi

Pavel Kosatík, Vojtěch Velický
Hitler žádá po Evropě prst, aby mohl utrhnout
celou ruku. V Mnichově se scházejí zástupci
západních velmocí a jednají o nás bez nás. Československo volí mezi sebevraždou ze cti a obětováním se pro větší zájmy. Ve sporu o republiku
se střetávají dva muži protikladných názorů i povah – prezident Edvard Beneš a voják Emanuel
Moravec.
Váz., asi 80 stran, 185 x 250 mm, cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
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Volné pokračování úspěšného titulu Motocyklový král
František Janeček

Zbraně JAWA
Zbrojní projekty firmy Ing. F. Janeček

Jiří Fencl

Váz., asi 300 stran
165 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie C

Již vyšlo
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Bohatě ilustrovaná publikace známého historika zbrojní techniky volně navazuje na biografii
„muže, který dal vzniknout motocyklům Jawa“.
Jádro knihy tentokrát spočívá v podrobném
přehledu všech dosud známých zbrojních projektů Ing. Františka Janečka a jeho firem, zejména
Zbrojovky, která nesla jeho jméno a proslulost
jí získala světoznámá značka JAWA. Autor ale
pojednává také o hledání vhodného výrobního
programu a nucené změně orientace původně
zbrojní firmy na vozidla, především legendární
motocykly. Vedle samotného Ing. Františka Janečka je pozornost věnována i dalším významným postavám v čele se synem Ing. Františkem
Karlems. Na závěr si práce všímá konečného rozkulačení kdysi slavné firmy a jejího současného
neutěšeného stavu.

Pomocnými technickými prapory to neskončilo!

Podivná vojna
Zapomenutí černí baroni šedesátých let

Gerhard Vorel
Smutně proslulé pomocné technické prapory (PTP), pro jejichž příslušníky se vžila jména
pétépáci či černí baroni podle charakteristických černých výložek, byly zrušeny v roce 1954.
Československá armáda však i nadále potřebovala jednotky, do nichž soustřeďovala nějakým
způsobem nepohodlné osoby.
V tradici PTP tak pokračovaly Technické prapory,
Pomocné prapory, Stavební jednotky a nakonec
v roce 1961 Silniční vojsko. Sem byli zařazováni lidi,
kteří za sebou měli z různých důvodů vězení a jejich
„kádrový profil“ nebyl v souladu s potřebami
socialistické armády. Pak tu byli také ti, kteří se
k Silničnímu vojsku dostali, aniž by vlastně věděli proč. Podobný osud stihl i část důstojníků.
Tato směsice lidí pracovala na různých stavbách,
většinou v těžkých podmínkách, bez odpovídající
mechanizace a za každého počasí. Odměnou jim
byla měsíční mzda zkrácená o 60 %. Tyto peníze
si ponechávala armáda za výdobytky, které vojáčkům poskytovala.
Říkali nám pétépáci a nám to vůbec nevadilo
– naopak! Byli jsme pyšní, že patříme k rotám,
jejichž předchůdci nosili černé výložky, neuráželo
nás to – prostě byli jsme pétépáci!

Váz., asi 348 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
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První komplexní zpracování novodobých dějin
česko-rakouského pomezí

Vstup jen na povolení!
Česko-rakouská hranice v letech
studené války 1948–1989

Petr Polák

Váz., asi 280 stran
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
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Vlídná mlčenlivá krajina na pomezí dnešní České
republiky a Rakouska skrývá nespočetné příběhy
původních německých obyvatel, prvorepublikových ochránců státních hranic, poválečných
pohraničníků, vojáků základní vojenské služby
nedobrovolně zařazených k Pohraniční stráži
a konečně i statisíců osob pokoušejících se přejít ilegálně státní hranice. Do těchto končin nás
zavádí kniha mladého českého historika, která na
základě archivních materiálů, odborné literatury
a rozhovorů s mnoha místními pamětníky vůbec
poprvé souhrnně popisuje každodenní život na
české straně hranic v období studené války.
Jako případová studie slouží sonda do historie
oblasti 15. brigády Pohraniční stráže – jihočeského regionu, zejména oblasti Novohradských
hor. Kromě popisu aktivit příslušníků PS, jejich
spolupráce s místním obyvatelstvem a osudů
osob zadržených a usmrcených při přechodu
hranic jsou zmíněny i hlavní skupiny III. protikomunistického odboje operující v českobudějovickém kraji či zpravodajská síť agentů cizích
státních rozvědek. Text doplňují dosud nepublikované unikátní fotografie, tabulky, mapy a náčrty.

První díl třísvazkových dějin československých a českých výsadkářů

Historie českých
speciálních sil – I. díl
Výsadkové vojsko v letech 1947–1969

David Jirásek
Unikátní třísvazkový projekt Historie českých
speciálních sil se podrobně zabývá vývojem československého a českého výsadkového vojska
a jednotek zvláštního určení v letech 1947–2001
s důrazem na VÚ 8280 (dříve 22. výsadková
brigády, dnes 601. skupina speciálních sil).
Autor vychází z mnohaletého studia všech
přístupných archivních pramenů, z rozboru
veškeré knižní i časopisecké produkce na toto
téma a v hojné míře též ze vzpomínek bývalých
příslušníků popisovaných jednotek.
Z obsahu prvního dílu:
Historie výsadkového vojska v ČSR do roku 1952
Výsadková brigáda na Slovensku 1952–1960
22. výsadková brigáda na Moravě 1960–1969
Útvary a jednotky výsadkového vojska

Váz., asi 340 stran
210 x 255 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
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Dramatické osudy finského odstřelovačského esa

Bílá smrt
Příběh legendárního odstřelovače
Zimní války Sima Häyhäho

Petri Sarjanen

Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Již vyšlo
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Životní příběh legendárního finského odstřelovače Sima Häyhäho, nenápadného, drobného
chlapíka, který za Zimní války se Sovětským
svazem výrazně zasáhl do těžkých bojů o řeku
Kollaa. Jeho přesný, takřka neomylný střelecký
um budil v řadách nepřítele oprávněnou hrůzu
a vysloužil mu přezdívku Bílá smrt. Svými více
než 500 prokázanými zásahy se zařadil mezi
nejúspěšnější odstřelovače všech dob. Kniha se
také dílem zabývá osudy dalších pozoruhodných
postav, majících významný podíl na tom, že se
v klimaticky náročných bojových podmínkách
podařilo s vynaložením nadlidského úsilí zastavit postup agresora, a zachovat tak nezávislost
Finska. V závěru se autor zamýšlí nad historickou i současnou úlohou odstřelovačů a jejich
postavením v očích veřejnosti.

Přeložil Vladimír Piskoř
Edice Arma & Musae

Jaký byl skutečný podíl Čechů na konečné porážce nacistického Německa?

Květnové vítězství
Konec skupiny armád Střed

Tomáš Jakl
Počátkem května 1945 se na území Českých zemí
nacházelo poslední velké německé bojeschopné
uskupení – skupina armád Střed pod velením
polního maršála Ferdinanda Schörnera. Okolnosti jejího konce dodnes představují příslovečné „bílé místo“ českých dějin. V důsledku poválečné oficiální komunistické teze o včasném
příchodu Rudé armády totiž jen málokdo ví, jak
zásadní byla úloha Českého květnového povstání, které mělo za následek ústup Schörnerovy
skupiny k demarkační linii mezi americkou a Rudou armádou. Zavedené interpretace boří známý
vojenský historik Tomáš Jakl, který na základě
rozsáhlého výzkumu v domácích i zahraničních
archivech nabízí zcela nový pohled na význam
našeho podílu na vítězství ve druhé světové
válce a květnové povstání zasazuje do podstatně
širší perspektivy.

Váz., asi 200 stran
210 x 255 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
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Co se můžeme naučit pro život od devadesátileté hvězdy atletických
oválů?
Tajemství devadesátileté hvězdy atletických oválů,
která láme rekordy a nedbá na věk.
Co se od ní můžeme naučit pro život?

FENOMÉN
OLGA
Bruce Grierson

MLADÁ FRONTA

Váz., 224 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B

Fenomén Olga
Bruce Grierson
Ode dne, kdy bylo Olze Kotelkové devadesát let,
představovala problém pro organizátory všech
atletických závodů seniorů, jichž se zúčastnila:
S kým bude soutěžit, když ve své kategorii neměla
soupeřku? Nakonec závodila s muži a porážela je.
K běhu přidala také skok daleký, golf, vrh koulí…
A přestože začala sportovat až v pozdním věku,
stala se držitelkou téměř 30 světových rekordů.
V čem spočívá její tajemství? Je to věcí genetické výbavy, nebo vztahu k životu? Autor pečlivě
zkoumá každý detail Olžina života, její stravovací
i spací návyky, přední světoví odborníci testovali
její DNA… A výsledkem je jedna z nejúchvatnějších knih o jedné ženě, sportu a životě. Fascinující
kniha o aktivním stárnutí nejen pro seniory, ale
doslova a do písmene pro každého!

Přeložil Jiří Balek

Již vyšlo

atletických oválů,
sátileté hvězdy
Tajemství devade
věk.
y a nedbá na
která láme rekord
pro život?
můžeme naučit
Co se od ní

FENOMÉN
OLGA
Bruce Grierson

MLADÁ
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FRONT
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připravujeme e-book

Průvodce aktivním těhotenstvím pro sportovkyně

Těhotná a fit
Kristina Pintová a Rachel Kramerová
Olympijské hry v Londýně v roce 2012 působily
jako oslava sportu v těhotenství, jako průlomový
okamžik pro sport i mateřství. Na hrách v Pekingu
v roce 2008 plavkyně Dara Torresová otevřela
sportujícím ženám dveře k tomu, aby byly jako
matky dobře vidět, a olympiáda v Londýně navázala tam, kde Torresová začala; matky byly pěkně
vepředu.
Těhotenství nemusí znamenat utrum s cvičením
a sportem. Autorky vyvracejí mýty o tom, že
cvičení v průběhu těhotenství není bezpečné…
Právě naopak: je ideální pro zdraví a kondici
nastávající maminky i dítěte. Kniha postupuje
chronologicky od prvního trimestru přes porod a první měsíce po porodu. Obsahuje stovky
tipů, cviků, rad ohledně stravování, lékařských
komentářů a doporučení, jak zůstat fit.
Tato kniha ukazuje, jak na to, když chcete mít
dítě a nevzdat se aktivního sportovního života.

Přeložila Anna Kudrnová

TĚHOTNÁ

A FIT
Y

PRŮVODCE
AKTIVNÍM
T Ě H OT E N S T V Í M
PRO
S P O RT O V K Y N Ě
O D S P O RT O V K Y Ň

K R I S T I N A P I N TO O VÁ ,
R A C H E L K R A M E R O VÁ
M L A D Á F RO N TA

Váz., asi 240 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B

Již vyšlo

T ĚHOTNÁ

A FIT

připravujeme e-book

Y

CE
PRŮVOD
ÍM
AKTIVN
NSTVÍM
T Ě H OT E
PRO
VKYNĚ
S P O RT O
Ň
RT O V K Y
OD SPO

,
TO O VÁ
NA PIN
KRISTI
E R O VÁ
L KRAM
RACHE
MLADÁ

F RO N TA

Mladá fronta jaro–léto 2015

47

Tajemství úspěchu rychlého běhu zní: technika, technika, technika!

BĚH PODLE

POSE
METHOD
Y

TA J E M S T V Í Ú S P Ě C H U RY C H L É H O BĚ H U Z N Í :
TECHNIKA, TECHNIKA, TECHNIKA!

NICHOLAS

ROMANOV
M L A D Á F RO N TA

Běh podle Pose Method
Nicholas Romanov
Běh podle Pose Method je výsledkem více než
pětadvaceti let zkoumání pohybů člověka a vývoje jednotného přístupu k technice běhu. Nikdy
v minulosti žádná kniha o běhání nezačínala konstatováním, že se nejdřív musíte naučit běhat,
až pak se můžete pustit do tréninku. Dokud totiž
nezvládnete základní pohyby pro přirozený běh,
budete své tělo jenom trápit a ve výsledku si spíš
ublížíte.
Tato kniha pomůže každému, zkušenému běžci
i začínajícímu hobíkovi, jehož snahou je trochu
shodit.

Přeložil Jiří Balek

Váz., asi 250 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Již vyšlo
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Připravujeme

Nejúspěšnější titul v metodologii běžeckého tréninku posledních let
konečně česky

Hansonova metoda
maratonu
Luke Humphrey, Keith Hanson
Autory příručky Hansonova metoda maratonu
jsou Kevin a Keith Hansonovi. Sourozenci přicházejí s konceptem, který vyžaduje disciplínu. Většina hobíků prý běhá podle toho, jak by chtěli,
a ne podle toho, jak by měli. Jinými slovy: když
se budeme řídit sami sebou, jsme na nejlepší
cestě se příštím maratonem protrpět a další pro
jistotu nezkoušet. Návodů, jak zaběhnout maraton co nejrychleji s přípravou dvakrát či třikrát
týdně, jsou na trhu spousty. Určitě se někde
skrývá i „vědecky“ podložená úvaha o tom, že se
to dá zvládnut i s jednodenním tréninkem. Hansonovi přicházejí s něčím totálně nemoderním,
neinstantním a zdlouhavým: běhejte šest dní
v týdnu. Nežeňte se, nepřehánějte dlouhé víkendové výběhy, nepřekračujte 30 % součtu kilometrů uběhnutých přes týden. Jen tak přivyknete
únavě, jen tak vás maraton nezdecimuje. Jen tak
se běh stane součástí vašeho života a na dlouhou dobu. Nemoderní kniha, která ale desítky
tisíc běžců přivedla k jejich nejlepším výkonům!
Včetně tréninkových plánů.

HANSONOVA

METODA
MARATONU
Y

C H C E T E UM Ě T BĚ H AT ? TA K D O T O H O !

KEVIN A KEITH

HANSONOVI
M L A D Á F RO N TA

Váz., asi 212 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Již vyšlo

Přeložila Anna Kudrnová
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Vykročte ze stínu milionů maratonců a zaměřte se na ultra!

HAL KOERNER

ULTRA
A DÁL

JAK SE PŘIPRAVIT NA BĚHY
OD 50 KM PO 100 MIL A DÁL

P Ř E D M L U VA

SCOTT JUREK
M L A D Á F RO N TA

Váz., asi 256 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B

Již vyšlo
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Ultra a dál
Hal Koerner, Scott Jurek
Americký běžec Hal Koerner je podle časopisu
Outside nejšťastnější běžec na světě, a navíc se
slušnou řádkou titulů. Ať spojení „nejšťastnější
běžec“ znamená cokoli, faktem je, že Koerner
patří k nejlepším motivátorům v oblasti dlouhých běhů.
Jeho kniha představuje ideální cestu, jak se od
maratonských běhů posunout na vyšší úroveň,
vzdálenosti delší než 50 či 100 km. Autor čerpá
nejen ze své praxe, ale i ze zkušenosti vynikajících běžců na dlouhé tratě. Začínající závodníky nebo milovníky dlouhých výběhů podrobně
seznamuje se vším, co se vám při tréninku na
extrémní výkon hodí. O kvalitě knihy svědčí mimo
jiné i skutečnost, že předmluvu ke knize napsal
slavný vegan a běžec Scott Jurek.

Přeložila Anna Kudrnová

Naučte se jezdit jako mistr světa

Tréninková bible pro bikery
Brian Lopes, Lee McCormack
Horská kola, sjezdová kola, treková kola, krosová kola… Terénní cyklistika zažívá v posledním
desetiletí značný nárůst popularity. Někdo vyráží na rodinný výlet o víkendu, jiný dává přednost
intenzivnímu tréninku den co den. Ale všichni se
potýkají se stejnými otázkami a problémy: Jak jezdit rychleji, lépe a bezpečněji? Jak si naplánovat
celoroční trénink? Jak sjet náročnou partii,
jak efektivně brzdit nebo překonávat terénní
nerovnosti… Komu nestačí jen tupě šlapat do
pedálů, ale rád by chvílím na kole dal nějaký řád,
zbavil se zlozvyků nebo jen znovuobjevil radost
z ujetých kilometrů, pro toho je určena nejúspěšnější bikerská tréninková bible na světě, jejímiž
autory jsou několikanásobný mistr světa v horských kolech Brian Lopes a renomovaný trenér
Lee McCormack.

BIB
TRÉNINKOVÁ

BIKERY

LE PRO

Brian Lopes,
Lee McCormack

N A U Č T E S E J EZ D I T J A K O M I S T R S V ĚTA
MLADÁ FRONTA

Váz., asi 256 stran
210 x 280 mm
Cena cca 449 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Bohatě ilustrováno, návody a praktické rady!

Přeložil Ondřej Selner
Již vyšlo
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Běhejte lehce a ladně bez omezení

Bosé běhání
MICHAEL SANDLER

BOSÉ BĚHÁNÍ

M L A D Á F R O N TA

Váz., asi 256 stran
155 x 235 mm
Cena cca 339 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B

Již vyšlo
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Michael Sandler
Před pár lety byli bosí běžci považováni za extremisty. Dnes se na ně sice většina lidí stále kouká
skrz prsty, ale tito nadšenci neodmyslitelně patří
k rozrůstající se komunitě sportovců, kteří chtějí
zažívat opravdové sepětí s přírodou a využít evoluční potenciál na maximum. Michael Sandler
patří mezi průkopníky bosého běhání, a proto je
právě on ideálním průvodcem, jak začít s bosým
běháním. Srozumitelně a neideologicky popisuje
základní prvek bosého běhání, jímž je technika,
a přes detailní rozbor cviků na posílení chodidel postupuje k nácviku běžeckých dovedností,
jejichž cílem je připravit vás na svobodný pohyb
po všech myslitelných površích. Tato kniha je
vhodná i pro milovníky minimalistických bot.

Předmluva: „Bosonohý Ted“ z Born to Run
Doslov: Danny Dryer, autor knihy Chi Running

Konečně se i ženy mohou naplno vrhnout na greeny

Golf pro ženy
Debbie Wiatkus
Kniha je návodem, jak snadno vstoupit do golfového prostředí a vyhnout se tak problémům
a nástrahám, které často potkávají začínající
golfisty, v tomto případě hlavně golfistky. Každý
golfový trenér rád vidí, když si jeho klient při tréninkové lekci dělá poznámky a zapisuje si, co se
právě dozvěděl. Kniha může být vhodným doplňkem k lekcím a golfovým kurzům pro začínající
golfistky, kde by tento text splňoval teoretickou
část výuky. Autorka v knize dostatečně podrobně vysvětluje základy ohledně golfové výbavy,
včetně oblečení i obutí na golf atd. Všechny tyto
rady a tipy mají velký vliv na to, aby se začínající golfistky v novém prostředí cítily pohodlně
a sebevědomě, což pozitivně ovlivňuje výkon při
hře samotné. Úžasný je např. popis, jak správně
natýčkovat na odpališti. Zdánlivě banální věc,
která se může změnit v trapas, především na tvrdém a suchém povrchu. A dále, co čeká golfistku
při hře na hřišti a jak hra postupuje až k jamce.
Důležitá je také část věnovaná vybraným
golfovým pravidlům. Slovníček golfových pojmů
na konci knihy připraví čtenářky na konverzaci
mezi zkušenými golfisty. Kniha by se dala doporučit i mužům golfistům, aby lépe porozuměli hře
a mentalitě golfistek, a přispěli by tak k přátelské atmosféře na hřištích.

Váz., asi 160 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
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Průvodce po trampských osadách v Čechách

Osadní toulky
Nohejbal na trampských osadách
v okolí Prahy

Martin Maršálek
Knižní řada Osadní toulky je věnována vztahu
dvou českých fenoménů, trampingu a nohejbalu. První díl řady se zabývá expanzí nohejbalu
z Prahy do trampských a chatových osad v jejím okolí (povodí Vltavy a Berounky), vznikem
prvních osadních turnajů jako klasické soutěžní formy. Čtenáři naleznou popis každé osady
s vlajkou, popis vzniku osady a vývoje nohejbalu,
historické a současné fotografie, rozhovor s pamětníky. Dále mapy s vyznačením umístění osad
v příslušné oblasti a stručný turistický popis
oblasti. Osady jsou řazeny dle příslušnosti k jednotlivému povodí. Celkem je uvedeno přes 100
osad. Publikace tak není ryze historicko-sportovní publikací, ale je koncipována jako bedekr
pro ty, kteří se zajímají o tramping a nohejbal
a chtějí navštívit místa, spojená s těmito českými fenomény. Částečně navazuje na Dějiny trampingu Boba Hurikána.

Váz., 224 stran
165 x 235 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B

Osada Caribou (1950)
Osada Caribou je nevelkou osadou, rozloženou na jedné z lesních luk
Libeňského potoka, pravostranného přítoku Zahořanského potoka.
U zrodu osady stáli sokolští sportovci a trampové z pražského Smíchova.
První chaty v roce 1941 vystavěly rodiny Josefa Smetany, Františka Tureckého a Hlaváčka, na druhém konci louky sídlili Matuškovi. Brzy došlo na
vybudování hřiště, kde se hrál nejprve volejbal a na přelomu 40. a 50. let
i nohejbal. Po 2. světové válce vyrostly další nové chaty a v roce 1950 byla
založena osada. Název osady vyšel z chybného překladu losích parohů.
Kudy na osadu: Autobusem do zastávky Libeř, Libeň, odbočka STS (vzdálenost 1 km) nebo zastávky Libeř, Na Ovčíně (1,5 km). GPS souřadnice hřiště:
49°55‘25“N, 14°27‘39“E.

Osada Radlík (1938)

do Zahořanského potoka dva
Nad Zahořany vtékají ve stejném místě
z pravé pak Libeňský potok. I na
přítoky. Z levé strany Sirotčí strouha, na jeho toku leží osada Radlík,
něm nalezneme několik osad. Nejníže
Osadu založili v roce 1938
cesta k ní vede od hřbitova pod Okrouhlem.
cyklisté a hokejisté. Patřili k nim Béda
sportovci pražské Sparty, předevšímNa místo dnešního působiště jezdili na
Budín.
Vašek
a
Roku
Poula, Pepa Svítek
vybudovali pevní stanové podsady.
kolech nejprve pod stany, poté zde stavbu hřiště, později prvních chat. Hřiš1941 zakoupili pozemek a vrhli se na nohejbal se zde hrál od 50. let. V první
volejbalu,
pouze
nejprve
tě sloužilo
dekádě 21. století přestalo být využíváno.
nebo
Petrov u Prahy (vzdálenost 7,5 km),
Kudy na osadu: Vlakem do stanice(1 km). GPS souřadnice hřiště: 49°55‘03“N,
Okrouhlo
zastávky
do
autobusem
14°27‘31“E.

Hřiště Radlíku žilo volejbalem (30.

léta)

Zdeněk Piskáček (*1941)

Turnaj osady Maják (50. léta)

Na osadě (30. léta)
Útočící Břetislav Pták na turnaji

(50. léta)

Předávání cen na turnaji (50.

85

86

122
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léta)

Na Liberty se
nohejbal nikdy
nehrál. Táta tady
byl od roku 1932
a vyprávěl, že
nohejbal přitáhli ho až mladší
kluci z Majáku,
kteří sem přišli.
Ptáka,
Jako dítě si pamatuji Pišvejce,
kteMikotu, Lindu, Urbana, Kučeru,
i kluci
ří už dlouho nežijí. Jezdili sem
nohejbal
z Bohemky, co v Praze hráli
jsme se
na Žlutých lázních. Na hřiště
se volejani jako kluci nedostali, hrál
První
bal i nohejbal od rána do večera.
turnaj byl v roce 1947. V padesátých
Poletech sem jezdili z Čunčí huby,
Hrál se
žární sbor a další silné týmy.
ve čtyřve trojkách, dvojkách, ale taky
Cikána.
Lojzy
kách. Byl to Memoriál
na
My jsme také jezdili na jiné osady,
AskaDashwood, Rewaston, Havran,
na naší
lonu. Tahounem nohejbalu
hrávali
osadě byl Sláva Pták. Dobře
Jenže
Wild.
Eda
Sláničků,
Jirka
a
i Karel
na vojně
pak to na čas uvadlo, já byla
nám
a pak se přiženil na Kansas. Když
jsme se
bylo kolem pětatřiceti, tak
oživili.
zbláznili a znovu to na Majáku
hřiště
Dali jsme dohromady zarostlé
turnaje.
a rozjelo se to, včetně velkého
zkušební
Po pauze jsme udělali první
pořáturnaj, bez pohárů. Od té doby
každým
dáme Memoriál Slávy Ptáka,
turrokem v červenci. Kromě hlavního
turnaj
naje se v srpnu pořádají noční
2014)
roce
v
ročník
20.
(název Nočník,
ročník
a turnaj veteránů (Old Boys, 25.
k účastv roce 2014). Maják také patří
níkům Vltavsko-kocábské trampské
turnaje
ligy. Už se ale na osadě mimo
nás startolik nehraje. Je to hlavně na
nějaších. Až skončíme my, přijde zase
oživí.
ká proluka, ale snad se to znovu

Meandr Kocáby s osadou Maják (40. léta)

Memoriál Slávy Ptáka (2008)

Nahrávka v podání
Josefa Lindy (50. léta)
Noční turnaj Nočník (2012)

123

Zpověď infanta terrible současného fotbalu

Překročit hranici
Luis Suárez
Už když se jeho rodina odstěhovala z venkova do
hlavního města Uruguaye Montevidea, nemohli
malého Luise Suáreze odtrhnout od míče. Lstivost a úskočnost, kterou chlapce naučila ulice,
upoutala zástupce největšího fotbalového klubu
v zemi Nacionalu, a později také holandské skauty, kteří mu zařídili angažmá v Evropě.
Z Ajaxu do Liverpoolu přivedla Luise osobnost,
která také nosila ikonické číslo 7 – Kenny Dalglish.
Od té doby Luis terorizoval obránce v Premier
League a vedl obrozený Liverpool sezonou, jakou
klub za posledních 24 let nezažil.
Existuje však ještě jedna stránka Luise Suáreze:
přirozeně zuřivý temperament, který na hřišti
pohání jeho soutěživost. Takto se dostal do sporu
s Patricem Evrou z klubu největšího konkurenta
Manchesteru United či s obráncem Chelsea Branislavem Ivanovičem, kterého na hřišti kousnul.
Během zápasu mistrovství světa v Brazílii při jedné strkanici kousnul do ramene obránce Itálie
Giorgiho Chielliniho. Dostal trest na čtyři měsíce, vysloužil si opovržení médií a byl z mistrovství vyloučen.
Během letního přestupového období se stal
jedním z nejdražších fotbalistů všech dob, když
z Liverpoolu zamířil do Barcelony.
V knize Překročit hranici hovoří Luis Suárez
upřímně o své bohaté kariéře, o cestě chudého
malého kluka do nejvěhlasnějších klubů světa
a o svém nekompromisním přístupu ke hře, který
někdy vede k nepřípustným zkratům.

Váz., asi 256 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

připravujeme
e-book
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Životní moudrost nejúspěšnějšího trenéra profi basketbalu

Jedenáct prstenů
Phil Jackson

Flexovazba, asi 240 stran
165 x 235 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie C

Již vyšlo
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Během své kariéry hlavního trenéra basketbalových týmů Chicago Bulls a Los Angeles Lakers
získal Phil Jackson v NBA více mistrovských titulů než jakýkoliv jiný kouč v historii profesionálního sportu. Kromě toho ovšem dostal nálepku
„Zenový mistr“, protože nikdy neuhnul ze svého
trenérského stylu, založeného na vyznávání
hlubokých hodnot. Je to trenér, který byl vždy
schopen ostatní inspirovat a který uměl ve svých
hráčích najít a rozvinout tu lepší charakterovou
stránku.
Toto je příběh syna kněze ze Severní Dakoty, který
se vlastním studiem seznámil jak s psychologií,
tak s filozofií původních amerických národů, ale
i se zenovou meditací.
Díky tomu vyvinul nový způsob vedení týmu
založený na svobodě, autenticitě a nezištné
týmové spolupráci, která hypersoutěživý svět
profesionálního sportu postavila na hlavu.
V knize popisuje Jackson, jak získal šestkrát
mistrovský titul s hráči Chicago Bulls a pětkrát
s Los Angeles Lakers. Známe hvězdy, které za
tyto týmy hrály, alespoň si myslíme, že je známe. Ale při čtení této knihy zjistíme, že o nich
zase tak moc nevíme. Tato kniha je plná odhalení – o jejich touze po vítězství, o zdrojích jejich
motivace i o tom, jak z nich trenér dokázal dostat
to nejlepší.

Jaký je podíl talentu a tréninku na úspěchu ve sportu?

Talent se přeceňuje
Geoff Colvin
Jste zrození pro roli vůdce? Stručná odpověď na
tuto otázku zní „ne“. Chcete-li pochopit, proč je
to pro vás dobrá zpráva, přečtěte si provokativní
a mýty bořící knihu amerického novináře Geoffa
Colvina. Předpokládáme, že Mozart se narodil
s výjimečným nadáním pro hudbu, stejně jako
Warren Buffett má buňky na úspěšné investování. A pokud za úspěchem těch nejlepších není
přirozené nadání, bude to nejspíš tvrdá práce.
Colvin na základě výzkumů a příběhů úspěšných
sportovců, hudebníků nebo byznysmenů dokazuje, že se mýlíme. Za úspěchem těch nejlepších
totiž stojí zvláštní druh úsilí, kterému Colvin říká
„promyšlené cvičení“. Šanci má tedy každý.
Flexovazba, asi 240 stran
165 x 235 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie C

Již vyšlo
Marian Jelínek je hokejový trenér, absolvent fTvS uK, má doktorát z psychologie. podílel se na zisku
titulu mistrů světa (2005), na vítězství v extralize (2006, 2007) a působil také u reprezentace.
od roku 1992 byl osobním trenérem jaromíra jágra. Své zkušenosti přenáší i do „vrcholového“ byznysu
v podobě koučinku. v současné době je trenérem mužstva BK Mladá Boleslav.
Kamila Jetmarová vystudovala psychosociální studia na uK a podnikání a management v průmyslu
na čvuT v praze. věnuje se propojování sportovní psychologie s východními filosofiemi.

v edici čeSKého olyMpijSKého výBoru (Modrá řada)
dále vychází:

V EDICI ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU (MODRÁ ŘADA)
DÁLE VYCHÁZÍ:

Kniha Silový trénink – Praxe a věda, 3. přepracované a doplněné vydání, je rozsáhlou publikací
světoznámých odborníků: prof. Zatsiorskeho, který je ruského původu, nyní Pensylvania State
University, a prof. Kraemera,Bill
University
of Connecticut
in Storrs.
Ve třech logicky řazených kapitolách
Beswick:
zaoSTřeno
na foTBal
se autoři věnují postupně základům rozvoje síly, metodám tréninku síly a nakonec tréninku síly
vladimirskupiny.
M. zatsiorski,
Wiliam
j. Kraemer:
TréninK
– praXedruhy
a vĚda
pro specifické
Jedná se
o zásadní
publikaciSilový
uplatnitelnou
pro všechny
sportů.

Bill Beswick: ZAOSTŘENO NA FOTBAL
Marian Jelínek, Kamila Jetmarová: METAFYZIKA A SPORT
ANEB JAK PROMĚNIT „PRÁCI“ VE HRU A ÚSILÍ V MEDAILE
Přemysl Panuška: VYTRVALOSTNÍ TRÉNINK V CYKLICKÝCH SPORTECH

MARIAN JELÍNEK – KAMILA JETMAROVÁ

přemysl panuška: rozvoj vyTrvaloSTních SchopnoSTí

ZATSIORSKY, V. M. & KRAEMER, W. J.

Sport, výkon a metafyzika

Sféra optimálního prožívání představuje určitý bonus v podobě „lehkosti bytí“, který
si ovšem musí adept zasloužit dlouhodobým úsilím a dosažením nemalého mist
rovství. Nejde přitom jen o sportovní výkonnost, ale v podstatě o jakoukoli (raději
dodám: bohulibou) lidskou činnost. Proto také kniha cílí i do oblasti tzv. mentálního
koučinku. Její poselství by se dalo snad vyjádřit jedním známým citátem „v obráce
ném gardu“: Zdravé tělo díky zdravé mysli. Zdravou mysl ve fungujícím těle a produ
chovnělou duši potřebujeme všichni – popřejme knize, ať osloví co nejvíce čtenářů.
Miloš Bednář
filosof (nejen) sportu

MARIAN JELÍNEK – KAMILA JETMAROVÁ

Tento rozšířený a aktualizovaný výklad silového tréninku čtenáři zprostředkovává základní informace pro vytváření programů silového tréninku vhodných pro
každého jednotlivého sportovce.

aneb jak proměnit „práci“ ve hru a úsilí v medaile

EDICE ČESKÉHO
Klíčovým
termínem knihy je „zóna“, stav, ve kterém podáváme ty nejlepší –
nejen
sportovní – výkony.
Sportovní psychologie tento pojem skloňuje všemi
OLYMPIJSKÉHO
VÝBORU
pády již několik desetiletí. Kniha se však na tento stav dívá netradiční optikou
a kombinuje pohled založený na historickém kontextu v kombinaci s nejnovějšími výzkumy různých vědních oborů. Text je bohatě protknut „živými“ příběhy
vrcholových sportovců, kteří sdělují vlastní zkušenosti právě s tímto stavem.

Sport, výkon a metafyzika

Čtenáři jsou předkládány nejaktuálnější informace o teorii a praxi silového
tréninku. Tři zcela nové kapitoly pomáhají při vytváření bezpečných a účinných
programů silového tréninku pro ženy, mladé sportovce i seniory. Kromě toho
autoři předkládají příklady programů silového tréninku, na nichž demonstrují
principy a koncepce vysvětlované v této knize.

ZATSIORSKY, V. M. & KRAEMER, W. J.

U tohoto vydání knihy Silový trénink – Praxe a věda se jedná o podstatně rozšířenou a přepracovanou knihu. Společně se svým novým spoluautorem,
dr. Williamem Kraemerem, představuje dr. Vladimir Zatsiorsky podrobně principy a koncepce tréninku sportovců. Vysvětlované koncepce, které jsou ovlivněny
jak východoevropským, tak americkým úhlem pohledu, jsou doplněny solidními principy, praktickými informacemi, trenérskými zkušenostmi a směrnicemi opírajícími se o vědecké poznatky. Protože toto vydání je ještě podstatněji
orientováno na praxi než to předchozí, zprostředkovává tato kniha praktikovi
vědomosti nezbytné pro vytváření individuálně přizpůsobených programům
silového tréninku.

Silový trénink. Praxe a věda

Silový trénink.
Praxe a věda

edice čeSKého
olyMpijSKého výBoru
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Mladá fronta
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Jak zlepšit rychlost ve sportovních hrách?

Sportovec a gepard
Michel Dufour

Flexovazba, asi 280 stran
165 x 235 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B

Již vyšlo
Autor pracuje od roku 2000 pro Český veslařský svaz na pozici Ústředního trenéra. Zpracování nové,
moderní koncepce přípravy
proM.
čtyřletá
obdobíWilliam
přineslo pro
veslařskouSILOVÝ
reprezentaci
řadu výrazných
Vladimir
Zatsiorski,
J. Kraemer:
TRÉNINK
– PRAXE A VĚDA
sportovních úspěchů, včetně čtyř olympijských medailí. Sestavuje, ale zejména provádí oponentury
Marian
Jelínek,
Kamila
Jetmarová:
METAFYZIKA
A SPORT
tréninkových plánů reprezentačních
trenérů.
Hlavním
metodickým
úkolem
je pak dlouhodobé
sledování
ANEB
JAK
PROMĚNITúčinnosti
„PRÁCI“ použitých
VE HRU Atréninkových
ÚSILÍ V MEDAILE
výkonnosti členů reprezentačního
výběru
a vyhodnocení
metod.
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JIŘÍ SUCHÝ A KOLEKTIV

Přemysl Panuška: ROZVOJ VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

PŘEMYSL PANUŠKA

Trénink

že váha pobytu a tréninku ve vyšší nadmořské výšce v přípravě řady sportů podstatně vzrostla, ale přibyly také nové poznatky. Některé kapitoly z původní publikace byly
aktualizovány, některé části jsou novějšího data. Věříme, že současná verze, zpracovaná
v roce 2014 a vydávaná v nové edici Českého olympijského výboru, přispěje k dalším
úvahám, jak trénink ve vyšší nadmořské výšce účinně a ekonomicky využívat.

ve vyšší nadmořské výšce
Trénink ve vyšší nadmořské výšce

Předkládaný text navazuje na publikaci Sportovní výkon a trénink ve vyšší nadmořské
EDICE ČESKÉHO
výšce, kterouVÝBORU
před ZOH 2002 v Salt Lake City vydal v roce 1999 ČOV. Od té doby nejen
OLYMPIJSKÉHO

EDICE ČESKÉHO
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

JIŘÍ SUCHÝ A KOLEKTIV

Rozvoj vytrvalostních schopností

Rozvoj vytrvalostních
schopností

PŘEMYSL PANUŠKA

epce sportovní
tovního nadání,
em k veslování,
ortech. Jsou zde
od dětství, vyetodicky správ-

Autor (1976) je docentem kinatropologie na oddělení sportovního tréninku Fakulty tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se dlouhodobě zabývá především problematikou vytrvalostních sportů
a využitím vyšší nadmořské výšky ve sportovním tréninku. V minulosti realizoval řadu výzkumů a poskytuje
poradenství jak využívat výšku pro zvýšení výkonnosti. J. Suchý je autorem a spoluautorem více než sta odborných
publikací. Sám byl vždy aktivním vytrvalostním sportovcem, například třetím na juniorském ME v duatlonu.
V současnosti se pravidelně účastní dálkových běhů na lyžích v mnoha zemích světa.

V EDICI ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU (MODRÁ ŘADA)
VYCHÁZÍ:

DRÁ ŘADA)

AXE A VĚDA
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Tato publikace je věnována rychlosti lokomoce
atletů a hráčů sportovních her a také způsobům
jejího rozvoje. Počáteční analýzy a studie trenérů sprintu, které měly podpořit rozvoj jejich svěřenců, pokud jde o tuto pohybovou schopnost,
přinesly mnoho cenného i pro trénink četných
dalších specializací. Sportovní hry jsou ve své
většině sporty rychlostní. „Aerobní přístup“ od
osmdesátých let vystřídal spíše přístup kvalitativní. Rychlostní pohybová schopnost není
schopnost podporující výkonnost, je to často
„výkonnost sama“. Zužitkování rychlosti spočívá
na rychlosti přemístění hráčů. Taková rychlost
ovšem není jednoduchá transpozice rychlosti sprintera. Být pohybově rychlejší než soupeř,
rychlost přihrávek či míče se odlišují od lineární rychlosti běžce sprintera. To je třeba mít na
vědomí. Rychlost hráče je dána změnou směru,
akcelerací nebo zastavováním, protipohybem,
mohutností odrazu. Frekvence i délka kroku se
od atletického sprintu liší. Technika kroků hráče
je méně „čistá“, méně akademická. Brzdy jsou
náročnější na energetický výdej i zajištění. Hráč
se stává jakýmsi „multi-sprinterem“ s vlastními
charakteristikami lokomoce.

Andrea Vokřálová
Zařizujete dětský pokoj a rádi byste
se někde inspirovali? Hledáte tipy,
jaký vybrat nábytek, jaké zvolit
barvy či dekorace? Jak postupovat při zařizování pokoje pro jedno
dítě a jak společného pokoje pro
sourozence? Autorkou této knihy
je interiérová designérka, která
se mimo jiné podílela na bytových
proměnách v pořadu Bydlení je hra.
V první části představuje své konkrétní realizace dětských pokojů.
Čtenáři budou moct nahlédnout
do celého procesu vzniku návrhu,
seznámí se s příběhy pokojů – jak
s původními představami zadavatelů, tak s výslednými autorčinými návrhy. Druhá část knihy
slouží jako průvodce a rádce, který upozorňuje na důležité zásady
i úskalí při zařizování – od rozvržení
místnosti, volby barev a materiálů
až po výběr dekorací. Dozvíte
se, co by v pokoji nemělo chybět
i na čem se nevyplatí šetřit. V knize
naleznete též množství odkazů na
zajímavé výrobce a obchody. Tento
praktický průvodce je určen rodičům i všem, kdo se zajímají o interiérový design.

MLADÁ FRONTA

Dejte dětem pokoj!

MLADÁ FRONTA

Chystáte pro děti pokojíček a hledáte inspiraci? V této knize
ji určitě najdete!

ANDREA VOKŘÁLOVÁ

Dejte dětem pokoj
Inspirativní průvodce k zařizování dětského pokojíčku

Váz., asi 120 stran
230 x 170 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
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Klíč k pochopení současné Číny

Čas strany aneb kdo a jak
řídí Čínu
Rowan Callick
Mění se spolu s ekonomikou i režim v Číně?
To je klíčová otázka, která zajímá celý svět. K jejímu zodpovězení je nutné pochopit, jak dnes
funguje základní politická složka země – Komunistická strana Číny. Pomoci s tím může kniha
oceňovaného australského žurnalisty, která
poskytuje zasvěcený pohled na poměry v centru
moci i na úrovni řadové stranické buňky. Že režim
zůstává nadále tuhý, autor dokládá množstvím
absurdních zákazů postihujících umění, sdělovací prostředky a nejnověji pochopitelně internet. Při popisu čínského hospodářského rozvoje
Callick upozorňuje i na jeho rub v podobě vzniku nového druhy bídy a střetů mezi chudými
a bohatými při velkých developerských projektech. V publikaci samozřejmě nechybí ani pohled
na odpor proti režimu, i když pokud jde o naději na demokratický zvrat, zůstává autor spíše
skeptický.

Váz., asi 290 stran
130 x 200 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

ÚVOD Pavel Vereš
Přeložil
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Nový pohled na jednu z nejdůležitějších biblických postav

Pavel Apoštol
Jeho život a odkaz v kontextu Římské říše

J. Albert Harrill
Sokrates, Alexandr Veliký, Kleopatra, Augustus
– nikdo by nepopřel, že každé z těchto jmen patří klíčové postavě klasického starověku. Dá se
k nim však přiřadit i svatý Pavel? Na tuto otázku dává odpověď kniha novozákonního vědce
J. Alberta Harrilla. Nejedná se o další z mnoha
tradičních biografií prototypu západního náboženského konvertity. Autor namísto toho zásadním způsobem přehodnocuje apoštolův život
a dokládá, že jeho vývoj od židovské ke křesťanské identitě představoval postupný proces
a nikoli „zlom“, jak se obvykle udává. Nechybí
ani vysloveně kontroverzní momenty – zejména
když Harrill objasňuje, že Pavel nebyl popraven
v Římě a že celý jeho kult se zde vyvinul uměle
až ve 4. století. Objevné je rovněž představení
postupných pavlovských (dez)interpretací a jejich významné působení v dějinách i současnosti křesťanského myšlení.

Váz., asi 280 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B

Přeložil Ladislav Heryán
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literatura pro děti a mládež

Veselé i poučné příhody skřítka Františka a jeho kamarádů.
Znáte z televize!

Kouzelný rok v Kouzelné
školce
Miloš Kratochvíl

Pro děti od 4 let
Váz., asi 104 stran
195 x 255 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie AAA
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V Kouzelné školce se neustále něco děje, protože
František je podnikavý skřítek a Fanynka si s ním
v ničem nezadá. Je tu také děda Láďa, Majda,
Michal a další dospělí kamarádi, vždycky ochotní přečíst pohádku, vymyslet hru nebo jinou zábavu. A tak je tady celý rok, od jara až do zimy,
pěkně živo a veselo. Ve více než pětadvaceti
krátkých vyprávěních se dozvíme, jak chtěl František sáňkovat na překlápěcím kopci nebo jak
sněhulák snědl všechen mráz, jak se tančí motýlí
tanečky, co se stalo, když se Fanynka chtěla vyparádit nebo když František rozbil nástěnné hodiny, jak se v Kouzelné školce čarovalo a co všem
kamarádům z Kouzelné školky přinesl Ježíšek.

Ilustrovala Lucie Dvořáková

Oblíbená dvojice se vydává na další zábavné putování!
Vydejte se s nimi!

Líza a Pupík jedou na výlet
Eva Bavorová, Tomáš Suder
Kočička Líza a pes Pupík už podruhé opustili
stránky časopisu Sluníčko a vydali se na výlet.
Zajímá vás, kam se z hradu ztratil nebezpečný
drak, čeho se bojí strašidla, nebo co se děje v dinoparku po zavírací době? Vypravte se s Lízou
a Pupíkem za dobrodružstvím a pomozte jim rozluštit nejen tyto záhady. Projedete se vláčkem,
autem, na kole nebo na koni a ti odvážní se mohou svézt i na tobogánu! Zažijete spoustu legrace, ale i napínavých situací na pouti, na farmě,
v lese nebo ve strašidelném zámku.
Interaktivní knížka plná veselých komiksů, úkolů
a malovaného čtení je určena všem malým
(ne)čtenářům a jejich rodičům.

Již vyšlo

Pro děti od 5 let
Váz., 56 stran
210 x 240 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A
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Bruno vyráží za dalším dobrodružstvím. Tentokrát se stane hvězdou
místního cirkusu!

Bruno v cirkuse
Alex T. Smith
Bruno, neobyčejný pejsek s neobyčejným životem,
zažívá spolu se svým nejlepším kamarádem
panem Žmolkofuskou nové úžasné dobrodružství! Oba se vůbec poprvé podívají do parku,
kde potkají spoustu zvláštních človíčků. Zavítají
také do cirkusu a dokonce v něm nakonec i vystoupí! Vtipný, hravý a bohatě ilustrovaný příběh. Druhý díl knižní řady pro nejmenší čtenáře
a k předčítání.

Pro děti od 5 let
Brož., 104 stran
130 x 180 mm
Cena 179 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

Již vyšlo
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Co se stane, když někdo vašim rodičům ukradne pusinky?

Ema a pusinkový lupič
Rudolf Král
Když vám to v rodině neklape, maminka s tatínkem se na sebe už moc neusmívají, řádí u vás
nejspíš v noci PUSINKOVÝ LUPIČ.
I osmiletá Ema má pocit, že se k sobě její rodiče
nechovají tak hezky jako dřív. Rozhodne se tomu
přijít na kloub a na pomoc si vezme lehce bláznivou sousedku, o které si myslí, že je čarodějnice. Společně odhalí nesmělého Vincenta, co se
tak stydí žen, že si žádnou nemůže najít, a musí
po nocích chodit krást pusinky jiným lidem. Aby
se maminka s tatínkem měli zase rádi jako dřív,
potřebuje Ema pusinkovému lupiči sehnat nějakou přítelkyni, která by mu všechny ty pusinky,
co u nich doma krade, dala. Spolu se sousedkou
přiberou do party ještě Eminu prima babičku,
která svou vnučku o prázdninách hlídá, a pustí se do akce. S Vincentem, který ze sebe před
jakoukoliv ženou nedostane ani slovo, to ale
bude pěkná fuška…

Pro děti od 6 let
Váz., asi 80 stran
210 x 210 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

Ilustroval Lukáš Urbánek
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V Oliverově podivuhodném cirkuse se dějí podezřelé věci!
Podaří se Márince přijít záhadě na kloub?

Zvířecí nemocnice
Opuštěná koťátka

Tatjana Geßlerová
Márinka touží stát se zvěrolékařkou. V tatínkově
ordinaci je nepostradatelnou pomocnicí už teď.
Dává pít zvířátkům z lahve, přikládá jim obvazy
a měří teplotu. Navíc pomáhá ve stáji. Hřebelcuje koně, nastýlá do boxů, dává krmení do jeslí
a má na starost i poníka Pepřenku a tři srnky! A se
svými kamarády Majkou a Markem zažívá jedno
dobrodružství za druhým. Tentokrát se ocitnou
v nebezpečí zvířata z Oliverova podivuhodného
cirkusu! Co se to tam děje? Až na kočky z Dorčiny kočičí show jsou všechna zvířata vychrtlá
a zanedbaná. Márinka a její kamarádi se rozhodnou nahlédnout za oponu a odkrýt zdejší
nekalosti!
Pro děti od 7 let
Váz., asi 120 stran
130 x 200 mm
Cena cca 219 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

Již vyšlo
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Přeložila Romana Jarolínová

Rosa zdědila kouzelné střevíčky a čeká ji první cesta do Země kouzel!

Malá baletka
Rosa a Labutí princezna

Darcey Bussellová
Poté co Ela zjistila, že ji kouzelné baletní střevíčky tlačí, předala je své kamarádce z baletní
školy Rose. A Rosa zažívá své první dobrodružství. Když se přenese do Země kouzel, zjistí,
že zlý Myší král zase způsobil někde neštěstí.
Tentokrát zaklel Labutí princeznu. Podaří se Rose
princezně pomoct a kletbu zrušit?

Ilustrovala Katie May
Přeložila Eva Brožová

Pro děti od 7 let
Váz., 96 stran
130 x 190 mm
Cena 159 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Již vyšlo
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Duch na školních záchodech? Kája a Oliva mají konečně pořádné
tajemství!

Kája a Oliva
A duch, který musel zmizet

Annie Barrowsová

Pro děti od 7 let
Váz., 120 stran
140 x 190 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

Nejlepší kamarádky Kája a Oliva spolu zažívají jedno dobrodružství za druhým. Tentokrát je
čeká velká záhada, na školních záchodech totiž
objeví ducha! Oči mu světélkují a vydává podivné zvuky. To je ta nejúžasnější věc, kterou kdy
zažily! Po škole se zpráva šíří rychlostí blesku
a Kája s Olivou jsou nadšené – alespoň do té
doby, než na jejich tajemství přijde paní učitelka.
Podle ní duchové do školy nepatří. Kája s Olivou
teď budou muset vymyslet, jak ducha poslat
pryč. Podaří se jim to? Možná. Bude to zábava
a legrace? Jasně!

Ilustrovala Sophie Blackallová
Přeložila Petra Potůčková
uvnitř ducha. Přes
noc určitě nabyl
zřetelnějších obrysů.

Již vyšlo
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Celkem záhy už nikd
o dovnitř nechodil.
Všichni o duchovi
věděli, dokonce i
děti ze
školky, a nikdo nech
těl čůrat na záchodec
h,
kde straší. Přesto
druháci pořád dveř
e sledovali. Pro případ, že
by se vyrojila celá
arm
áda duchů.
„Co to vyvádíte,
děti?“ křikla Róza
,
hlídačka ze dvorku.
„Jen tu stojíme,“
křikla zpátky Oliv
a.
„Jsme ve svobodné
zemi.“
„Dávejte si pozor
na pusu, slečno Oliv
o,“
varovala ji Róza, ale
odešla.
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Takhle příšerně pomotaného a mrzoutského mluvícího kočičáka
si musí zamilovat snad úplně každý!

Šmodrcha
Archie Kimpton
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z jednoho docela obyčejného městečka. Když ovšem
jednoho obyčejného dne na toulkách po okolí
náhodou natrefí na příšerně pomotaného, zpřeházeného, mrzoutského, vypaseného a na sušenkách závislého MLUVÍCÍHO kocoura, jeho
život se rázem úplně změní! Je šťastný, že v podivném tvorovi konečně našel svého vlastního
zvířecího kamaráda, a chce si ho nechat, jenže jeho čistotou posedlá máma, otravná sestra
a bláznivý starý plukovník se zálibou ve vycpávání
neobvyklých živočichů mají na věc docela jiný
názor… Dokáže Honzík svého chlupatého parťáka
ochránit, nebo Šmodrchu čeká osud mnohem
horší než jen pouhý nedostatek sušenek?

Ilustrace Kate Hindleyová

Pro děti od 9 let
Váz., 272 stran
130 x 200 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B
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Vesmírné dobrodružství tak bláznivé, že se vám o něm ani nesnilo!

Tři banány
Zdeněk K. Slabý

Pro děti od 7 let
Váz., asi 144 stran
165 x 235 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie AAA
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Někde ve vesmíru je určitě Pohádková planeta.
Rakety možná záhy přistanou na Marsu, na Venuši, na Jupiteru nebo kdekoli jinde, ale na tuhle
planetu se mohou dostat pouze ti, kdo nezapomněli na pohádky. A jak se tam dostanou?
Třeba mohou do vesmírných dálav odletět docela obyčejným výtahem. Co však je důležité:
že tam prožijí docela neobvyklá, nečekaná a napínavá dobrodružství, při kterých ovšem musí
obstát. A to není vždycky snadné – zvláště když
je pronásleduje Černá paní. Nevěříte? A netušíte,
jak taková výprava za třemi banány dopadne?
Tak otevřete tuto knížku a začněte číst.

Ilustroval Adolf Born

Nevěřte nikomu, komu je pod třicet! Po líné babičce přichází zlobivý
dědeček!

O nevyřáděném dědečkovi

ALENA KASTNEROVÁ
Mladá fronta

Alena Kastnerová
Byl jednou jeden docela obyčejný dědeček, který
si poklidně žil ve své chaloupce, pil turka s rumem, čural na hnůj a nic mu nescházelo. Až do
chvíle, kdy ho hodná snacha přestěhovala, prý
pro jeho dobro, z venkova k nim do městského
paneláku. V tom okamžiku se z něj stal dědeček
neobyčejný, který celé městečko obrátil vzhůru
nohama. V té panelákové šedi se totiž cítil tak
nějak… nevyřáděný. A tak si vzpomněl na své
dětství a začal dělat všechno to, co tak rád dělával jako malý kluk – sáňkovat na aktovce, hrabat
se na smetišti, pouštět vánoční kapry zpátky
do řeky, chodit v noci na hřbitov a podobně.
Akorát že každá jeho akce nabrala trochu nečekaný spád…

Ilustroval Jakub Zich

O nevyřáděném

DĚDEČKOVI
Pro děti od 7 let
Váz., asi 80 stran
210 x 240 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Již vyšlo

Také na CD
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Buďte ve střehu, do města se chystá cirkus zlodějů a je tu knížka,
která vás zaručeně rozesměje!

Cirkus zlodějů a tombola
zkázy
William Sutcliffe

Pro děti od 9 let
Váz., asi 120 stran
130 x 180 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
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Hančin život je nuda, nuda a nic než nuda! Když
však jednoho dne do města dorazí cirkus, všechno je rázem vzhůru nohama. Hanka potká Vildu
s úžasným velbloudem Narcisem a spoustu
dalších podivných a báječných cirkusáků, mezi
nimiž nechybí například nejfrancouzštější akrobat na světě, živá dělová koule trpící závratí či
klauni-dvojčata, kteří se hádají, kudy chodí. Ale
vše není tím, čím se zdá být: Armin Kudla, ďábelský principál a Vildův nevlastní otec, má zákeřný
plán, který obnáší nejeden zlodějský kousek.
Podaří se Hance s Vildou nekalé plány zastavit
dřív, než bude pozdě? Kniha plná legrace i napětí
s ilustracemi od Davida Tazzymana.

Ilustroval David Tazzyman
Přeložil Vratislav Kadlec

V hotelu je třeba zavést vegetariánské stravování. Hrozí, že by se
zvířata mohla pojídat navzájem!

Samson a Roberto
Dědictví po strýčkovi

Ing var A mbjørnsen
Ilustr oval Per D ybvig

Ingvar Ambjørnsen
Roberto je mazaný a věčně hladový kocour,
Samson tak trochu ustrašený pes. A přesto jsou
to ti nejlepší kamarádi. Žijí spolu na předměstí
velkoměsta těžkým životem zvířat bezdomovců,
v zapadlém koutě, kde se snad ani slunce neodvažuje ukázat. Jednoho dne se však přece jen
blýskne na lepší časy. Samson dostane dopis.
Dědictví po strýčkovi! Jeho strýc mu odkázal
hotel v atraktivní turistické lokalitě. Tohle musí
všechno změnit! V naději na nový a snadný život
balí kufry a vydávají se společně na cestu za
štěstím. Čeká je teď báječný život opravdových
hoteliérů! Tedy, jak se vzápětí ukáže, spíš je čeká
zchátralý a opuštěný hotel a pořádný kus práce
– ale také a hlavně spousty neuvěřitelně legračních dobrodružství!

Ilustroval Per Dybvig
Přeložila Jarka Vrbová

Mladá fronta

Pro děti od 9 let
Váz., asi 200 stran
130 x 190 mm
Cena cca 219 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
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Podaří se najít Velkého hodináře a zachránit Planetu času?

Malý princ a Planeta času
Na motivy Antoina de Saint-Exupéryho
Obyvatelé Planety času tichronosové jsou v ohrožení. Čas se zcela zbláznil – v jedné vesnici stojí,
v jiné zase pádí zběsilou rychlostí. A nikdo neví,
kde se nachází dílna Velkého hodináře, který
by to jediný dokázal dát do pořádku. Naštěstí na
scénu vstupují naši hrdinové Malý princ a Liška,
kteří společně s nadaným hodinářským amatérem Karakatusem najdou cestu k dílně a tím
i k řešení problému.

Přeložila Veronika Sysalová
Pro děti od 7 let, váz., 48 stran, 210 x 285 mm
Cena 199 Kč, termín vydání: únor
Kategorie B

Planetě doslova docházejí baterky! Zasáhnou Malý princ a Liška včas?

Malý princ a Planeta kublixů
Na motivy Antoina de Saint-Exupéryho
Když Malý princ s Liškou přistanou na Planetě
kublixů, je celá zahalená v mlze. Její obyvatelé,
malí robůtci, se kvůli tomu neodvažují chodit ven
a tudíž si nemohou dobíjet baterie. V celé vesnici
jako by se zpomalil čas. Jen kovář Lux neustále
dál a dál pracuje a zamořuje tak údolí dýmem.
Vyrábí si visací zámky, aby se chránil před kublixy, které má za zloděje. Malý princ s Liškou se
za ním vydávají do nitra lesa. Podaří se jim smířit
Luxe s ostatními obyvateli a zabránit neštěstí?

Přeložila Veronika Sysalová
Pro děti od 7 let, váz., 48 stran, 210 x 285 mm
Cena 199 Kč, termín vydání: duben
Kategorie B
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Oblíbený komiks všech milovnic koní!

Zuzka a kopýtko
Du Peloux
Rovný rovného si hledá… Uličnice Zuzka a její
nezbedný poník Kopýtko jsou nejlepší kamarádi
na světě. Oba spojuje hrdé vystupování, nekonečná sebejistota, světlá hříva a dobrá nálada.
V létě i v zimě, ve výběhu i v jízdárně, při dlouhých projížďkách lesy a stráněmi tahle povedená
dvojice neustále něco vyvádí. Občas jsou jejich
nápady tak potrhlé, že se jaksi tak úplně nepovedou…
Dávejte si pozor: jejich humor je nakažlivý a na
rohu každé stránky na vás číhá záchvat smíchu.

Přeložil Luděk Janda
Pro děti od 7 let
Brož., 48 stran
210 x 285 mm
Cena cca 179 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B
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Kdo straší v domě, který je opředen děsivým tajemstvím?

Skleněné děti
Kristina Ohlssonová
Billie má velký problém. Maminka se rozhodla,
že se spolu odstěhují do domku v jejím rodném
městečku u moře, a nedá si to vymluvit. Billie
se ale tenhle nápad vůbec nelíbí, přestože dům
je krásný. V novém obydlí se totiž pořád dějí
tajuplné, strašidelné věci. Jako by si někdo
nepřál, aby se do domu nastěhovaly, a dělal
všechno pro to, aby z něho Billie s maminkou
vyhnal. Proč by jí jinak kdosi shazoval knihy
z poličky? A proč se lustr v přízemí čas od času
bezdůvodně rozhoupe?
Billie se ale jen tak nedá a spolu s kamarádem
Aladinem začne zkoumat temnou minulost
domu. A čím víc se toho dozvídá, tím jasnější jí
je, že musí s maminkou pryč. A hned! Než bude
pozdě...
Pro děti od 9 let
Váz., 184 stran
130 x 200 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

Přeložila Viola Somogyi
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Román o dospívání, první lásce a jiných potížích

Karolína
Iva Procházková
Napsat stručný životopis je těžké, zvlášť pro
šestnáctiletou Karolínu, která toho na svůj věk
už dost prožila. A tak se rozepisuje o své rodině a kamarádech, a o tom, jak chodí na balet
a sní o kariéře primabaleríny. Pak ale při šplhání
na zvonici spadne a ošklivě se poláme, takže se
její sny začínají hatit. Během dlouhého pobytu
v nemocnici se musí vyrovnávat s tímto problémem, ale zároveň začne vznikat vztah mezi ní
a tzv. Lvem, do něhož byla už dlouho zamilovaná a kvůli němuž na zvonici vlastně šplhala.
Karolína prochází těžkým obdobím, ale protože je jí vlastní tvrdohlavost, nevzdává se, učí se
přijímat nové skutečnosti a otevírat se novým
možnostem.
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Pro dívky od 13 let
Váz., 224 stran
130 x 200 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie b
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Pět minut slávy pro Nikki Maxwellovou! A co na to zákeřná
MacKenzie?

Deník mimoňky
Příběhy nestylový TV celebrity

Rachel Renée Russellová
Nikki Maxwellová a její kapelka Zatím vlastně
nevím se konečně dočkají svých pěti minut slávy
a při nahrávání jejich hitovky, kterou před pár
měsíci zaujali slavného televizního producenta,
je bude dokonce sledovat televizní štáb! Jenomže v životě největší školní mimoňky není nikdy nic
tak jednoduché: dokáže se Nikki poprat se svým
novým pekelně natřískaným rozvrhem? Bude
mít vůbec čas na svoje kámoše a hlavně – na
Brandona? A dá si MacKenzie už konečně pohov
se svými věčnými ďábelskými intrikami nebo
naopak využije neustálé přítomnosti kamer k něčemu fakticky odpornému?
Pro dívky od 9 let
Váz., 336 stran
130 x 200 mm
Cena 289 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie AAA

Již vyšlo
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Přeložila Jana Hejná

Máte doma předškoláka a hledáte knihu k rozvoji slovní zásoby
a komunikačních dovedností?

Povíš mi to?
Hravé rozšiřování slovní zásoby
s otazníkem Otíkem a vševědkou Bětkou

Ester Stará
Kniha speciální pedagožky, logopedky a autorky dětských knih Ester Staré a ilustrátora Milana
Starého nenásilně a zábavnou formou podněcuje
mluvní apetit, rozvíjí vyjadřovací schopnosti,
slovní zásobu a jazykový cit dítěte. Děti se prostřednictvím rozmanitých konverzačních témat
a netradičních úkolů učí utřídit si a zformulovat
myšlenky, hrát si s jazykem a správně se vyjadřovat.
Bohatě ilustrovaná kniha vybízí k mluvení i svou
grafickou podobou. Publikace je určena jak dětem
a jejich rodičům, tak i logopedům a učitelům.
V závěru jsou zařazeny stručné poznámky, které
rodiče procvičovanou problematikou provedou
a poradí jim, jak s knihou správně pracovat.

Ilustrace Milan Starý

Pro děti od 5 let
Váz., asi 80 stran
210 x 260 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
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Interaktivní kuchařský zápisník pro všechny malé mistry kuchaře!

Čáry máry v kuchyni
od jara až do zimy
Eva Chupíková

Pro děti od 7 let
Kroužk., 72 stran
210 x 240 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
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Kuchyně je jako herna plná barev, chutí a vůní
a dají se v ní vykouzlit neobyčejné věci. Ještě zábavnější bude takové kouzlení za pomoci originálního kuchařského zápisníku. V jeho jednotlivých částech rozdělených podle ročních období
se totiž neukrývají jen hotové návody na jednoduchá, ale chutná jídla (například na výtečný
třešňový závin, tvarohovou pomazánku, pampeliškový sirup, dětský vánoční punč aj.), která
děti dokážou vyrobit samy téměř bez pomoci,
ale také možnost zapisovat si tradiční recepty
maminek, tatínků, babiček či tetiček, jmenovky
na sváteční stůl, nebo třeba deník hrachového lusku. Zkrátka, s touhle knížkou si v kuchyni
užijete zábavu od jara až do zimy a navíc vám z ní
časem vznikne neopakovatelná kuchařka!

Vydejte se s námi za nejnovějšími objevy prehistorického života!

Neznámí dinosauři

napsal VLADIMÍR SOCHA
nakreslil LUBOMÍR KUPČÍK

Vladimír Socha
Prehistorické období naší planety trvalo miliony let a během té doby se na ní vystřídala ta
nejpestřejší škála živočichů i rostlin. I proto čas
od času vědci objeví fosilní pozůstatky dosud
neznámých druhů. Tato nádherně ilustrovaná
původní česká encyklopedie vás prostřednictvím
krátkých textů a boxů se zajímavostmi seznámí
s celkem 40 zástupci dinosaurů nejrůznějších
tvarů, velikostí i barev – obřích sauropodů,
drobných opeřenců, dravců i býložravců.

Ilustroval Lubomír Kupčík

ZA NEJNOVĚJŠÍMI OBJEVY PREHISTORICKÉHO ŽIVOTA!
Mladá fronta

Pro děti od 9 let
Váz., asi 96 stran
230 x 168 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B
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Pojďte se začíst do příběhů průkopníků, osobností, které proslavily
naši zem!

Světoví Češi
Jana Jůzlová, Jiří Černý

SVETOVI CESI
PŘÍBĚHY PRŮKOPNÍKŮ, OSOBNOSTÍ, KTERÉ PROSLAVILY NAŠI ZEM /

NAPSALI JIŘÍ ČERNÝ, JANA JŮZLOVÁ

Pro děti od 7 let
Váz., asi 120 stran
165 x 235 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
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Mladá fronta

NAKRESLIL JIŘÍ FIXL

Prostřednictvím textu a komiksu dává kniha nahlédnout do lidských osudů výjimečných osobností, které vynikly ve svém oboru, případně
otevřely novou cestu vývoje. Nalezneme zde
27 příběhů pozoruhodných lidí – umělců, vynálezců, vědců i podnikatelů. Někteří za celý
svůj život naši zemi neopustili, jiní odjeli do cizích
měst bádat či tvořit, další se vydali na druhý
konec světa poznávat cizí národy. Jak plynuly
jejich životy? Šlo jim vše hladce, nebo se potýkali s potížemi, závistí či nepřízní osudu? Usilovali
o svůj cíl již od mládí, nebo k němu došli „náhodou“? Jejich životní cesty byly různé, někteří
se proslavili již za svého života, mnozí však byli
zapomenuti a znovu objeveni až později. Ale
všichni jsou to lidé, na které bychom měli být
hrdí.

Ilustroval Jiří Fixl

Nakupujte pohodlně
na e–shopu Mladé fronty

Mladá fronta je jedním z největších českých vydavatelství
působících v oblastech vydávání časopiseckých, zpravodajských,
odborných, digitálních, klientských a knižních titulů.
•
•
•
•
•
•
•
•
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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.
Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře časopisů vydavatelství.
Jako první v České republice nabízíme časopisy i knihy vytvořené přímo pro Apple iPad.
Vydáváme 40 periodik, ekonomický deník E15, E15 weekly a ekonomický týdeník Euro.
Provozujeme 30 on-line titulů, měsíčně zasáhneme více než dva miliony lidí.
Divize Klientské tituly nabízí komplexní výrobu klientských časopisů.
V roce 2013 vznikla nová divize MF Events & Congresses, která působí nejen v Česku,
ale i v rámci aktivit dceřiných společností na Slovensku a v Rumunsku.
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Vydavatelství
Mladá fronta a. s.
SPOLEČENSKÉ TITULY
• tituly pro ženy
• tituly pro muže
• tituly pro děti
• tituly v PDF
• tituly pro iPad
ZPRAVODAJSKÉ A ODBORNÉ TITULY
• ekonomický deník E15
• ekonomický týdeník E15 weekly
• ekonomický týdeník Euro
• multimediální on-line pořad Euro E15 TV
• stylový měsíčník ZEN
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KNIHY
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i naučné literatuře. Kvalitní knižní tituly najdete
v zajímavých mimoedičních projektech a také
v tradičních knižních edicích:
• Moderní světová próza
• Maminka
• Už umím číst
• Sluníčko
• Dieta
• F.O.O.D.
• Tajný archiv (a další)
Kompletní přehled titulů a nabídku
knih Mladé fronty naleznete na
www.mf.cz a www.kniha.cz
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Nové vydání Hrabalových spisů ke 100. výročí autorova narození

Spisy II – Povídky
Bohumil Hrabal
Souborem Hrabalových povídek zahajujeme vydávání Spisů Bohumila Hrabala. Jde o povídkové
sbírky, které navazují na lyriku a existenciální
texty autorových začátků. Objevují se zde tedy
sbírky Perlička na dně, Pábitelé, Inzerát na dům
ve kterém už nechci bydlet a Morytáty a legendy.
Nové a komentované vydání nejznámějšího českého spisovatele 20. století.

Váz., 476 stran, 180 x 245 mm, cena 699 Kč,
Kategorie AAA

Domácí úkoly

Dům v Bretani

Nabíječ

Brož., 112 stran, 130 x 200 mm
Cena 229 Kč, Kategorie a

Váz., 216 stran, 130 x 200 mm
Cena 269 Kč, Kategorie AAA

Flexo., 280 stran, 140 x 210 mm
Cena 269 Kč, Kategorie A

Bohumil Hrabal
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Marta Davouze

Alice Claytonová

Nížiny
Herta Müllerová

Impérium
Christian Kracht

Billie
Anna Gavalda

Lepší život
Anna Gavalda

Hovory se spodinou
Liao I-wu

Pražské orgie
Philip Roth

Koleje osudu
Eric Lomax

Žena prchá před zprávou
David Grossman

Už se nikdy nevrátí
Hans Koppel

Velké vody
Arne Dahl

Až na vrchol hory
Arne Dahl

Případ naruby
Raymond Chandler

beletrie, 152 stran, 229 Kč

beletrie, 360 stran, 299 Kč

detektivka, 248 stran, 279 Kč

beletrie, 200 stran, 249 Kč

beletrie, 104 stran, 199 Kč

detektivka, 344 stran, 299 Kč

světový román, 192 stran, 249 Kč

válečný román, 240 stran, 249 Kč

detektivka, 352 stran, 299 Kč

světový román, 224 stran, 249 Kč

světový román, 592 stran, 389 Kč

detektivka, 160 stran, 229 Kč
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Péra a perutě
Iva Pekárková

Levhartice
Iva Pekárková

Beton
Iva Pekárková

Křížem krážem
Zdenek Merta

Smlouva s Adamem
Jitka Volfová

Jsem single a pomstím se
Tracy Bloomová

Roštěnka
Alice Claytonová

Žádný sex, je úterý
Tracy Bloomová

Slunečnice
Klára Mandausová

Dívka s devíti parukami
Sophie van der Stapová

Rozepnutá
Nicki Reedová

Zapletený
Emma Chaseová

beletrie, 336 stran, 279 Kč

beletrie, 448 stran, 299 Kč

beletrie, 176 stran, 229 Kč
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beletrie, 240 stran, 249 Kč

beletrie, 208 stran, 249 Kč

beletrie, 200 stran, 249 Kč
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beletrie, 288 stran, 259 Kč

beletrie, 232 stran, 249 Kč

beletrie, 272 stran, 259 Kč

beletrie, 200 stran, 229 Kč

beletrie, 200 stran, 249 Kč

beletrie, 224 stran, 239 Kč

Moje anglická babička
Hana Parkánová – Whitton

Kingston? Přece nalevo...
Hana Parkánová – Whitton

Třináctý měsíc
David Mitchell

Chybějící díl
Marjorie Celona

Jsem mrtvý, neplačte
Helena Rytířová

Zrcadlení
Marta Davouze

Muž bez ženy není člověk
Pavel Brycz

Advokátka v šoku
Daniela Kovářová

beletrie, 280 stran, 249 Kč

válečný román, 200 stran, 229 Kč

Kufr paní Sinclairové
Louise Waltersová

beletrie, 288 stran, 289 Kč

beletrie, 248 stran, 249 Kč

beletrie, 288 stran, 279 Kč

Opilé povídky
kolektiv autorů

beletrie, 256 stran, 249 Kč

beletrie, 360 stran, 349 Kč

beletrie, 253 stran, 249 Kč

Jak to vidí Milo
Virginia Macgregorová

beletrie, 304 stran, 289 Kč

beletrie, 288 stran, 289 Kč

beletrie, 144 stran, 199 Kč

Až na krev
William Styron

beletrie, 272 stran, 289 Kč
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Recepisný cestopis marmeládové královny

Příběh opravdové vášně
Blanka Milfaitová
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 den si řekla,
že ne. Přestěhovala se na Šumavu, kde začala
vařit marmelády. Kniha Příběh opravdové vášně
představuje ohlédnutí nejen za roční marmeládovou expedicí, kdy s obytným vozem projela
celou Evropu a kus Afriky a vařila marmelády
na nejrůznějších místech starého kontinentu,
ale nabízí také příběh o hledání sebe sama.
Váz., 328 stran, 190 x 245 mm, cena 549 Kč,
Kategorie AAA

Hlučná samota

Zrozeni k běhu – Born to Run

Superjídelníček

Váz., 272 stran, 230 x 280 mm
Cena 649 Kč, Kategorie a

Váz., 280 stran, 155 x 235 mm
Cena 349 Kč, Kategorie A

Váz., 336 stran, 210 x 210 mm
Cena 339 Kč, Kategorie AAA

P. a S. Kotykovi, Tomáš Pavlíček
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Christopher McDougall

Petr Havlíček, Petra Lamschová

Fenomén Kohout
Pavel Kosatík

Můj příběh
Alex Ferguson

Rychlejší než blesk
Usain Bolt

Leonard Cohen
Anthony Reynolds

Věra Čáslavská
Pavel Kosatík

Tigrid, poprvé
Pavel Kosatík

Guláš pro Masaryka
Milena Štráfeldová

Deset let s Václavem Havlem
Ladislav Špaček

Má cesta zpátky do života
Therese Schwanzenbergová

Papež František
Mario Escobar

Válečný vůdce II. díl
Carlo D´Este

osobnosti, 488 stran, 299 Kč

osobnosti, 352 stran, 369 Kč

osobnosti, 232 stran, 269 Kč

osobnosti, 360 stran, 349 Kč

osobnosti, 248 stran, 279 Kč

osobnosti, 232 stran, 279 Kč

osobnosti, 304 stran, 349 Kč

osobnosti, 352 stran, 299 Kč

osobnosti, 192 stran, 249 Kč

Život a sochy Olbrama Zoubka
Dora Čechová
osobnosti, 256 stran, 259 Kč

román, 376 stran, 299 Kč

osobnosti, 408 stran, 449 Kč
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Běhej, nebo zemři
Kilian Jornet

Jez a běhej
Scott Jurek

Antarktická míle
Lynne Coxová

Škorpilova škola běhu
Miloš Škorpil

Hledání ultra
Rich Roll

životní styl, 296 stran, 299 Kč

životní styl, 256 stran, 299 Kč

Můj divotvorný hrnec
Jaroslav Sapík

Jídlo jako životní styl III
Petr Havlíček, Petra Lamschová

Od pondělí do pátku
Jana Vašáková

Škola světové kuchyně
Kolektiv autorů

Velká sýrová nakládačka
Iva Bartošová, Kateřina Suchá

Mladí pro život
Marilyn Diamond, Donald R. Schnell

naučná, 192 stran, 269 Kč

kuchařka, 176 stran, 299 Kč
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naučná, 256 stran, 299 Kč

kuchařka, 200 stran, 349 Kč

Mladá fronta jaro–léto 2015

životní styl, 288 stran, 329 Kč

kuchařka, 176 stran, 299 Kč

kuchařka, 128 stran, 219 Kč

Vegan v kondici
Brendan Brazier

životní styl, 328 stran, 379 Kč

životní styl, 200 stran, 299 Kč

životní styl, 335 stran, 349 Kč

Nová velká kniha etikety
Ladislav Špaček

Nová velká kniha o mateřství
Markéta Behinová, Iva Ašenbrenerová

Ve jménu módy
Kolektiv autorů

Madame Chic
Jennifer L. Scottová

Pařížská dieta
Jean-Michael Cohen

Neznámé Čechy 6
Václav Vokolek

Afrika v nás II
Lenka Klicperová, Václav a Olga Šilhovi

Skautský oddíl
Roman Šantora a kolektiv

Příručka první pomoci
Eva Bernatová

encyklopedie, 288 stran, 449 Kč

životní styl, 240 stran, 299 Kč

naučná, 240 stran, 599 Kč

naučná, 368 stran, 539 Kč

životní styl, 288 stran, 279 Kč

naučná, 208 stran, 449 Kč

naučná, 256 stran, 549 Kč

naučná, 272 stran, 349 Kč

naučná, 128 stran, 199 Kč

Dějiny tetování
Martin Rychlík

naučná, 232 stran, 299 Kč

Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou
Václav Šmerák a kolektiv
naučná, 224 stran, 249 Kč

Mozek autisty
Temple Grandinová, Richard Panek
naučná, 272 stran, 299 Kč
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Prahou pod pancířem Vlasovců
Pavel Žáček

Protektorátní Praha...
Miloš Hořejš

Českoslovenští legionáři ...
František Emmert

naučná, 328 stran, 349 Kč

naučná, 320 stran, 499 Kč

naučná, 224 stran, 399 Kč

Sudety 1938
Jan Lakosil, Tomáš Svoboda

Zápisky odstřelovače
Vasilij G. Zajcev

Na mušce lovce
Albreht Wacker

Invaze Československo 1968
Vladimír Vedraško

válečná, 216 stran, 269 Kč

naučná, 216+48 stran, 299 Kč

Šumava krásná i smrtící
Jan Lakosil

Přátelství navzdory Hitlerovi

Češi 1942
Pavel Kosatík, Marek Rubec

Historie evropských duelů...
Jiří Kovařík, Leonid Křížek

Češi patří k Vídni
Jiří Kamen

Judita Matyášová

osobnosti, 224 stran, 289 Kč
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naučná, 80 stran, 269 Kč
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naučná, 296 stran, 499 Kč

naučná, 368 stran, 369 Kč

naučná, 272, 16 stran přílohy, 299 Kč

naučná, 336 stran, 299 Kč

naučná, 256 stran, 249 Kč

Kulky a opium
Liao I-wu

dějiny a fakta, 384 stran, 299 Kč

Fenomén ČKD
Hynek Stříteský

naučná, 328 stran, 399 Kč

Pivní bible
Brian Kunath

naučná, 224 stran, 299 Kč

Pravdivá dobrodružství Rolling Stones
Stanley Booth
naučná, 400 stran, 399 Kč

Rakytník
Jiří Bajer

naučná, 160 stran, 249 Kč

Jóga v denním životě pro děti a mládež
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
naučná, 272 stran, 349 Kč

Tajemství umění
Andy Pankhurst, Lucinda Hawksley

Sto slavných děl klasické hudby
Milan Valden

Potraviny z vlastní zahrady
Richard Gianfrancesco

Vltava
Libor Chvojka, Jan Kavale

Systém jóga v denním životě
Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Klíč k českým hřbitovům
Blanka Frajerová, Petr Kovařík

naučná, 244 stran, 249 Kč

naučná, 256 stran, 399 Kč

naučná, 448 stran, 599 Kč

naučná, 216 stran, 249 Kč

naučná, 272 stran + CD, 549 Kč

naučná, 334 stran, 359 Kč
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Pokračování úspěšné knihy o Viktorce a jejím moudrém dědečkovi

Dědečku, ještě vyprávěj
Ladislav Špaček
Titul je volným pokračováním úspěšné knihy pro
děti Dědečku, vyprávěj. Malá Viktorka naslouchá
pohádkám a příběhům, které ji učí základům etikety
a pomáhají jí utvářet si pohled na svět kolem sebe.
S dědečkem prožívá různé příhody společné dětem
jejího věku a učí se, jak se zachovat v různých situacích, které život přináší. Stejně jako první díl
i tuto knížku provází CD ve formátu MP3, na kterém
autor namluvil celý text knihy. Děti si tak mohou při
poslechu CD knížku „číst“ samy podle obrázků.
Ilustrovala Jana Fernandes
Váz., 96 stran, 215 x 220 mm, cena 289 Kč,
Kategorie AAA

Kutikulín

Prázdniny blbce číslo 13

Jakub a hvězdy

Kroužková, 64 stran, 210 x 240 mm
Cena 269 Kč, Kategorie a

Váz., 152 stran, 130 x 200 mm
Cena 249 Kč, Kategorie A

Váz., 240 stran, 245 x 275 mm
Cena 499 Kč, Kategorie AAA

Andrea Popprová
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Miloš Kratochvíl

Renáta Fučíková

Tereza
Ladislav Špaček

Dědečku, vyprávěj
Ladislav Špaček

Špaček v porcelánu
Ladislav Špaček

O líné babičce
Alena Kastnerová

Danda má hlad
Ivona Březinová

Lucka Luciperka
Ivona Březinová

Supermáma
Lucie Sunková

Já se nechtěl stěhovat!
Daniela Krolupperová

Luštění s Garfieldem 2
Eva Bavorová

Sunny speaks English 2
Eva Bavorová

Líza a Pupík v Africe
Eva Bavorová

Suri a Kata
Libor Drobný

dětská, 176 stran, 249 Kč

dětská, 104 stran, 239 Kč

dětská, 56 stran, 159 Kč

dětská, 104 stran, 289 Kč

dětská, 88 stran, 219 Kč

dětská, 64 stran, 169 Kč

dětská, 208 stran, 229 Kč

dětská, 112 stran, 229 Kč

dětská, 56 stran, 199 Kč

dětská, 88 stran, 279 Kč

dětská, 80 stran, 199 Kč

dětská, 56 stran, 169 Kč
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Moje hrady a zámky
Eva Chupíková

Můj prázdninový deník
Eva Chupíková

Moje rodinné album
Eva Chupíková

Pohoršovna
Daniela Fischerová

Šikulka
Jane Bullová

Zvířátka levou zadní
Jane Bullová

Panenky pro šikulky
Jane Bullová

Malované příběhy
Andrea Popprová

Jaro je tu!
Andrea Popprová

Pavoučí prázdniny
Andrea Popprová

Kouká roura na kocoura
Miloš Kratochvíl

Pes nám spadla
Miloš Kratochvíl

dětská, 72 stran, 249 Kč

dětská, 63 stran, 219 Kč

dětská, 96 stran, 289 Kč

dětská, 64 stran, 199 Kč

dětská, 80 stran, 239 Kč

dětská, 104 stran, 289 Kč
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dětská, 64 stran, 199 Kč

dětská, 79 stran, 239 Kč

dětská, 96 stran, 279 Kč

dětská, 120 stran, 279 Kč

dětská, 64 stran, 199 Kč

dětská, 96 stran, 279 Kč

Bruno ve městě
Alex T. Smith

Malá baletka
Darcey Bussellová

Zvířecí nemocnice
Tatjana Gesslerová

Gustíkovy patálie
Claudine Desmarteauová

Pan Lišák má knihy rád
Franziska Biermannová

Majda Čmuchalová
Kate Parkhustová

Já, Elvis
Bono Bidari

Tři vypečení sledi
Sally Gerdnerová

Babička, Kuře a Drnditonda
Michael Roher

dětská, 104 stran, 179 Kč

dětská, 145 stran, 249 Kč

dětská, 208 stran, 249 Kč

dětská, 96 stran, 169 Kč

dětská, 64 stran, 229 Kč

dětská, 176 stran, 229 Kč

Zvířecí nemocnice
Tatjana Gesslerová

dětská, 128 stran, 219 Kč

dětská, 128 stran, 219 Kč

Dopisy mimozemského školáka
Ros Asquitová

dětská, 184 stran, 229 Kč

dětská, 120 stran, 219 Kč

dětská, 200 stran, 249 Kč

O vlkovi se sklerózou
Stanislava Reschlová
dětská, 128 stran, 249 Kč
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Deník mimoňky 6
Rachel Renée Russellová

Tajemství Leny Notýskové
Francine Oomenová

Lena Notýsková
Francine Oomenová

Like me
Thomas Feibel

Normální porucha
Iva Macků

Titeufova sexuální výchova
ZEP

Malý princ a Planeta polykače
Na motivy Antoina de Saint-Exupéryho

NOE
Aronofsky, Handel, Henrichon

Jak fungují stroje
Nick Arnold

Létající stroje
Nick Arnold

Příručka pro kluky dobrodruhy
Kolektiv autorů

dětská, 352 stran, 289 Kč

dětská, 136 stran, 219 Kč

dětská, 72 stran, 249 Kč

dětská, 192 stran, 219 Kč

dětská, 200 stran, 229 Kč

dětská, krabice + 22 stran, 399 Kč
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dětská, 168 stran, 199 Kč

dětská, 96 stran, 229 Kč

dětská, krabice + 31 stran, 399 Kč

Drby z dívčích záchodků
Rose Cooperová
dětská, 208 stran, 259 Kč

dětská, 48 stran, 199 Kč

dětská, 132 stran, 299 Kč

VEDENÍ DIVIZE KNIHY

KNIHY – OBCHOD

Ředitel
Ing. Tomáš Černý
Tel.: 225 276 138
cerny@mf.cz

Obchodní manažerka
Jana Řádková
Tel.: 225 276 307
GSM: 725 023 723
radkova@mf.cz

Asistentka divize Knihy
Jana Urešová
Tel.: 225 276 445
uresova@mf.cz
Manager smluvní agendy
Mgr. Nikol Koubová
Tel.: 225 276 319
koubova@mf.cz
Programový ředitel
Mgr. Antonín Kočí
Tel.: 225 276 126
GSM: 724 774 035
koci@mf.cz
Obchodní ředitel
Bc. Lukáš Gilánik
Tel.: 225 276 293
GSM: 602 628 980
gilanik@mf.cz
KNIHY – MARKETING A PR
Vedoucí marketingu a PR
Mgr. Magdaléna Deiml
Tel.: 225 276 466
GSM: 724 721 336
deiml@mf.cz
Marketing a PR Specialist
Ondřej Vohnický
Tel.: 225 276 353
GSM: 724 561 814
vohnicky@mf.cz
KNIHY – VÝROBA
Vedoucí týmu grafiků
– koordinátorka výroby
Jana Bromová
Tel.: 225 276 309
GSM: 724 314 781
bromova@mf.cz

Obchodní manažerka
Petra Řičánková
Tel.: 225 276 294
GSM: 724 561 758
ricankova@mf.cz
Obchodní referentka
Mgr. Jitka Slunečková
Tel.: 225 276 195
sluneckova@mf.cz
Product Specialist – kniha.cz
Petr Roneš
Tel.: 225 276 237
GSM: 725 309 877
rones@mf.cz
KNIHY – REDAKCE
Product Manager
– česká a světová literatura
Mgr. Tomáš Dimter
Tel.: 225 276 170
dimter@mf.cz
Product Manager
– naučné publikace
Mgr. David Pazdera
Tel.: 225 276 397
pazdera@mf.cz

Product Manager
česká a světová literatura
Mgr. Romana Jarolínová
Tel.: 225 276 267
jarolinova@mf.cz
Product Manager
– naučné publikace
Mgr. Ivana Mergerová
Tel.: 225 276 144
mergerova@mf.cz

Distribuce Slovanský dům
– Euromedia Group
U Rybníka 1161,
271 01 Nové Strašecí
Tel.: 800 103 203
E-mail: objednavkysd@euromedia.cz
www.knizniweb.cz
PEMIC BOOKS a.s.
Vratimovská 703/101, 719 00
Ostrava-Kunčice
Tel.: 597 490 411, fax: 597 490 499
Callcentrum: 597 490 491-7
E-mail: knizni.velkoobchod@pemic.cz
www.pemic.cz
Kosmas s. r. o.
Lublaňská 34, 120 00 Praha 2
Sklad: V Zahradě 877, 252 62
Horoměřice
Tel.: 226 519 400
E-mail: kosmas@kosmas.cz
www.firma.kosmas.cz

Product Manager
– dětská literatura
Mgr. Lucie Šavlíková
Tel.: 225 276 467
savlikova@mf.cz

Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o.
Květnového vítězství 332, 149 00
Praha 4
Tel.: 272 910 733
E-mail: obchod@dobrovsky.cz
www.knihycz.cz

Product Manager
– dětská literatura
Mgr. Zuzana Noviková
Tel.: 225 276 483
novikova@mf.cz

OPA – knižní velkoobchod
Sládkovičova 1229/29, 142 00, Praha 4
Tel.: 241 725 053
E-mail: opa-knihy@cbox.cz
www.opa-knihy.cz
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