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M L A D Á  F R O N T A

„Jsme domluveni?“ tiše špitla Ottla, když mu otevírala 
dveře na chodbu.

Políbil jí ruku a řekl: „Bez obav. To je to nejmenší, 
drahá. V úterý tu budu včas.“

Ottla překročila práh a  ustoupila za zavřenou po-
lovinu dveří, aby na ni zevnitř nebylo vidět. Přitáhla 
Karla za rukáv blíž k sobě a pošeptala mu:

„Jste-li opravdu odhodlán někoho z  mé rodiny za-
chránit, ožeňte se s  Věrou.“ Zlehka ho políbila na 
skráň a dodala: „Možná by pomoc potřebovala víc He-
lenka, ale Věra má už potřebný věk. Může se provdat 
i bez souhlasu rodičů.“

Karel ani nestačil polknout, jak rychle se za ní za-
klaply dveře.

Jako bych v životě nevykonala nic, co by stálo za 
řeč, pro většinu lidí jsem „ta bývalá manželka 
Vladiníra Železného“. Věra Saudková zase byla 
„ta neteř Franze Kafky“. Nanejvýš se o ní mluví 
v souvislosti s její matkou Ottlou Davidovou, nej-
oblíbenější Kafkovou sestrou, jež byla zavražděna 
v koncentračním táboře. Budí to dojem, že Věra 
byla zajímavá pouze svým původem, že její vlast-
ní život nic neznamenal, ničím pozoruhodný ne-
byl. Do jisté míry to způsobovala i její příslovečná 
skromnost a pokora vůči významu Kafkova díla, 
které jí neponechávaly dost prostoru k vpravdě 
zaslouženému sebevědomí.

Tento román ji ukazuje v  jiném světle. Ona 
zdaleka nebyla jenom nějaká neteř, ale manželka 
a inspirátorka slavného překladatele Shakespea-
rova díla E. A. Saudka, matka pěti dětí, talentova-
ná překladatelka, opora mnoha lidí, kteří se ocitli 
v nouzi, a hlavně moudrá a statečná osobnost.

Žila bezmála sto let a její složitý a velice těžký 
osud se v  nejednom ohledu podobal osudu naší 
země ve dvacátém století. Kdykoli svitla naděje 
na lepší časy, přišlo něco, co onu naději zmařilo. 
Nebyly to však jen pohnuté okolnosti politického 
vývoje, s nimiž se tato citlivá žena musela vyrov-
návat. Kafkovým nejhorším vizím bohužel odpo-
vídaly i tragické události a bolestné ztráty členů 
její rodiny. Třikrát měla reálnou možnost emig-
rovat, opustit Prahu, která jí přinesla víc strastí 
než radostí, ale nikdy to neudělala. Pouto, které 
ji vázalo k místu předků, bylo silnější než touha 
po svobodě.

Marta Davouze (*1945) vystudovala Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy. Po invazi v roce 1968 
byla několik let bez zaměstnání, potom byla za-
městnaná v knihovně a koncem 80. let pracovala 
jako nakladatelská redaktorka. Po převratu 1989 
byla ředitelkou Centra Franze Kafky v  Praze. 
K nejvýznamnějším projektům, které tam inici-
ovala, patří souborné dílo Franze Kafky, sebrané 
spisy Karla Poláčka a pomník Franzi Kafkovi na 
Starém Městě v Praze.

Od roku 2002 žije převážně ve Francii, kde se 
podruhé provdala. Hojně publikovala články a fe-
jetony na politická témata, nejčastěji v Lidových 
novinách. Jako spisovatelka se etablovala umělec-
ko-naučnou knihou pro mládež Podobizny lásky 
(Albatros 1996), za kterou obdržela mezinárodní 
cenu IBBY. Od roku 2013 spolupracuje s naklada-
telstvím Mladá fronta, kde jí dosud vyšlo pět titu-
lů: Dům v Bretani (cena za bestseller roku 2013), 
Zrcadlení (2014), Vypadni z  mýho života! (2015), 
Loď v Bretani (2016) a Celej Franz! (2017). Její lite-
rární styl získal u čtenářů velkou oblibu, protože 
v sobě spojuje vypravěčské umění a až ojedinělou 
pozornost bohatosti mateřského jazyka.
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Padesát jedinečných příběhů 
o hledání štěstí v životě.

M L A D Á  F R O N T A

BLANKA
MILFAITOVÁ
Nebát se 
přát si

Ve vypálených ruinách panství rodu Trnho	 ů 
nastalo opatrné příměří. Po životě stráveném 

ustavičnými pokusy zabít svého sourozence se 
totiž dvojčata Felix a Leontýna rozhodla přestat 

bojovat. Leontýna si našla nové kamarády a zkouší 
se věnovat úplně normálním aktivitám, jako je 

třeba holčičí pyžamová párty. A její bratr dokonce 
randí s řezníkovou dcerkou!

Když se ovšem na panství zničehonic objeví 
zapomenutý strýček Harry a dojde k celé řadě 
téměř smrtelných „nehod“, zdá se, že je vražda 

opět na pořadu dne…

Že by se Felix s Leontýnou vrátili ke starým 
způsobům? Anebo stojí za zradou rodu Trnho	 ů 

někdo docela jiný?

Půvabně temná a zlověstně zábavná kniha 
od cenami ověnčeného Garetha P. Jonese.

OD STEJNÉHO AUTORA VYŠLO:

Alena Šotolová

nakreslila Lucie Dvořáková
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Ota Kars

Tomáš Holý

Des recettes lues en un coup d’œil,
réalisées en un tour de main !

2 3 Une belle photo
du plat, explicite
et gourmande.

Une recette très courte,
simple, claire et précise.

Temps de préparation réduit,
il n’y a plus qu’à laisser cuire !

1 2 à 6 ingrédients par recette,
présentés visuellement.

SUPER
RAPIDE

SUPER
BON

SANS VAISSELLE 
(ou presque)

4

19,95 € Prix TTC France
VIII-2015
85-8897-3/01
ISBN : 978-2-01-396365-7

KUCHAŘKA
NA SVĚTĚ

M L A D Á  F R O N TA

NEJSNADNĚJŠÍ

Ladislav Špaček
MODERNÍ ETIKETA PRO KAŽDÉHO

NEJVĚTŠÍ – NEJNOVĚJŠÍ – NEJOBSÁHLEJŠÍ
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Již vyšlo

Celej Franz!
Marta Davouze

Věra Saudková nebyla zdaleka jenom neteř Franze 
Kafky, ale manželka a  inspirátorka slavného pře-
kladatele Shakespearova díla E. A. Saudka, mat-
ka pěti dětí, talentovaná překladatelka, opora 
mnoha lidí, kteří se ocitli v nouzi, a hlavně moudrá 
a statečná osobnost.

Žila bezmála sto let a její složitý a velice těž-
ký osud se v  nejednom ohledu podobal osudu 
naší země ve dvacátém století. Kdykoli svitla 
naděje na lepší časy, přišlo něco, co onu naději 
zmařilo. Nebyly to však jen pohnuté okolnosti 
politického vývoje, s  nimiž se tato citlivá žena 
musela vyrovnávat. Kafkovým nejhorším vizím 
bohužel odpovídaly i tragické události a bolest-
né ztráty členů její rodiny. Třikrát měla reálnou 
možnost emigrovat, opustit Prahu, která jí při-
nesla víc strastí než radostí, ale nikdy to neudě-
lala. Pouto, které ji vázalo k místu předků, bylo 
silnější než touha po svobodě.

M L A D Á  F R O N T A

„Jsme domluveni?“ tiše špitla Ottla, když mu otevírala 
dveře na chodbu.

Políbil jí ruku a řekl: „Bez obav. To je to nejmenší, 
drahá. V úterý tu budu včas.“

Ottla překročila práh a  ustoupila za zavřenou po-
lovinu dveří, aby na ni zevnitř nebylo vidět. Přitáhla 
Karla za rukáv blíž k sobě a pošeptala mu:

„Jste-li opravdu odhodlán někoho z  mé rodiny za-
chránit, ožeňte se s  Věrou.“ Zlehka ho políbila na 
skráň a dodala: „Možná by pomoc potřebovala víc He-
lenka, ale Věra má už potřebný věk. Může se provdat 
i bez souhlasu rodičů.“

Karel ani nestačil polknout, jak rychle se za ní za-
klaply dveře.

Jako bych v životě nevykonala nic, co by stálo za 
řeč, pro většinu lidí jsem „ta bývalá manželka 
Vladiníra Železného“. Věra Saudková zase byla 
„ta neteř Franze Kafky“. Nanejvýš se o ní mluví 
v souvislosti s její matkou Ottlou Davidovou, nej-
oblíbenější Kafkovou sestrou, jež byla zavražděna 
v koncentračním táboře. Budí to dojem, že Věra 
byla zajímavá pouze svým původem, že její vlast-
ní život nic neznamenal, ničím pozoruhodný ne-
byl. Do jisté míry to způsobovala i její příslovečná 
skromnost a pokora vůči významu Kafkova díla, 
které jí neponechávaly dost prostoru k vpravdě 
zaslouženému sebevědomí.

Tento román ji ukazuje v  jiném světle. Ona 
zdaleka nebyla jenom nějaká neteř, ale manželka 
a inspirátorka slavného překladatele Shakespea-
rova díla E. A. Saudka, matka pěti dětí, talentova-
ná překladatelka, opora mnoha lidí, kteří se ocitli 
v nouzi, a hlavně moudrá a statečná osobnost.

Žila bezmála sto let a její složitý a velice těžký 
osud se v  nejednom ohledu podobal osudu naší 
země ve dvacátém století. Kdykoli svitla naděje 
na lepší časy, přišlo něco, co onu naději zmařilo. 
Nebyly to však jen pohnuté okolnosti politického 
vývoje, s nimiž se tato citlivá žena musela vyrov-
návat. Kafkovým nejhorším vizím bohužel odpo-
vídaly i tragické události a bolestné ztráty členů 
její rodiny. Třikrát měla reálnou možnost emig-
rovat, opustit Prahu, která jí přinesla víc strastí 
než radostí, ale nikdy to neudělala. Pouto, které 
ji vázalo k místu předků, bylo silnější než touha 
po svobodě.

Marta Davouze (*1945) vystudovala Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy. Po invazi v roce 1968 
byla několik let bez zaměstnání, potom byla za-
městnaná v knihovně a koncem 80. let pracovala 
jako nakladatelská redaktorka. Po převratu 1989 
byla ředitelkou Centra Franze Kafky v  Praze. 
K nejvýznamnějším projektům, které tam inici-
ovala, patří souborné dílo Franze Kafky, sebrané 
spisy Karla Poláčka a pomník Franzi Kafkovi na 
Starém Městě v Praze.

Od roku 2002 žije převážně ve Francii, kde se 
podruhé provdala. Hojně publikovala články a fe-
jetony na politická témata, nejčastěji v Lidových 
novinách. Jako spisovatelka se etablovala umělec-
ko-naučnou knihou pro mládež Podobizny lásky 
(Albatros 1996), za kterou obdržela mezinárodní 
cenu IBBY. Od roku 2013 spolupracuje s naklada-
telstvím Mladá fronta, kde jí dosud vyšlo pět titu-
lů: Dům v Bretani (cena za bestseller roku 2013), 
Zrcadlení (2014), Vypadni z  mýho života! (2015), 
Loď v Bretani (2016) a Celej Franz! (2017). Její lite-
rární styl získal u čtenářů velkou oblibu, protože 
v sobě spojuje vypravěčské umění a až ojedinělou 
pozornost bohatosti mateřského jazyka.
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Románové zpracování pohnutých osudů Věry Saudkové 
v dramatických zvratech 20. století

připravujeme 
e-book
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drahá. V úterý tu budu včas.“

Ottla překročila práh a  ustoupila za zavřenou po-
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Karla za rukáv blíž k sobě a pošeptala mu:

„Jste-li opravdu odhodlán někoho z  mé rodiny za-

chránit, ožeňte se s  Věrou.“ Zlehka ho políbila na 
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i bez souhlasu rodičů.“
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skromnost a pokora vůči významu Kafkova díla, 
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zaslouženému sebevědomí.
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a inspirátorka slavného překladatele Shakespea-

rova díla E. A. Saudka, matka pěti dětí, talentova-

ná překladatelka, opora mnoha lidí, kteří se ocitli 

v nouzi, a hlavně moudrá a statečná osobnost.

Žila bezmála sto let a její složitý a velice těžký 

osud se v  nejednom ohledu podobal osudu naší 

země ve dvacátém století. Kdykoli svitla naděje 

na lepší časy, přišlo něco, co onu naději zmařilo. 

Nebyly to však jen pohnuté okolnosti politického 

vývoje, s nimiž se tato citlivá žena musela vyrov-

návat. Kafkovým nejhorším vizím bohužel odpo-

vídaly i tragické události a bolestné ztráty členů 

její rodiny. Třikrát měla reálnou možnost emig-

rovat, opustit Prahu, která jí přinesla víc strastí 

než radostí, ale nikdy to neudělala. Pouto, které 

ji vázalo k místu předků, bylo silnější než touha 

po svobodě.

Marta Davouze (*1945) vystudovala Filozofickou 

fakultu Univerzity Karlovy. Po invazi v roce 1968 

byla několik let bez zaměstnání, potom byla za-

městnaná v knihovně a koncem 80. let pracovala 

jako nakladatelská redaktorka. Po převratu 1989 

byla ředitelkou Centra Franze Kafky v  Praze. 

K nejvýznamnějším projektům, které tam inici-

ovala, patří souborné dílo Franze Kafky, sebrané 

spisy Karla Poláčka a pomník Franzi Kafkovi na 

Starém Městě v Praze.

Od roku 2002 žije převážně ve Francii, kde se 

podruhé provdala. Hojně publikovala články a fe-

jetony na politická témata, nejčastěji v Lidových 

novinách. Jako spisovatelka se etablovala umělec-

ko-naučnou knihou pro mládež Podobizny lásky 

(Albatros 1996), za kterou obdržela mezinárodní 

cenu IBBY. Od roku 2013 spolupracuje s naklada-

telstvím Mladá fronta, kde jí dosud vyšlo pět titu-

lů: Dům v Bretani (cena za bestseller roku 2013), 

Zrcadlení (2014), Vypadni z  mýho života! (2015), 

Loď v Bretani (2016) a Celej Franz! (2017). Její lite-

rární styl získal u čtenářů velkou oblibu, protože 

v sobě spojuje vypravěčské umění a až ojedinělou 

pozornost bohatosti mateřského jazyka.
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Marta Davouze
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Váz., 192 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE aaa

106
107

VII.

Mrholilo a nad Temží i v nejbližších ulicích se válely 
chomáče husté mlhy. Lodě nebylo vidět, jen tu a tam 
o sobě dávaly znát krátkými signály sirén a zdálo se, 
že kromě nich život ve městě ustal. Vítr proháněl po 
chodnících odpadky předchozí noci a v mlze, která se 
měla jako vždy zvednout až za pár hodin, se potkávali 
metaři, vrávorající opilci a sestřičky spěchající na ranní 
metro, aby včas stihly službu v nemocnici. Pouze ti ještě 
nebo už nespali, jinak ani živáčka. Tak jako v šedesá-
tých letech snad každé město byl v půl páté ráno téměř 
celý Londýn ponořený do hlubokého spánku, zřídka se 
ozval projíždějící automobil nebo policejní houkačka. 
To všechno začne naplno okolo půl šesté, kdy do ticha 
zarachotí rolety obchůdků a bister, ty poslední noční 
budou zavírat a ranní otvírat a objeví se první vozy s do-
dávkami zboží a taky popeláři a červené double-deckery 
a rozproudí se rušný provoz.

Marianna až nadskočila na posteli, když se ozval břit-
ký zvuk telefonu. Aniž měla zdání, co by jejím blízkým 

mohlo hrozit, zmocnil se jí strach. Ihned jí bylo i v po-
lospánku jasné, že se muselo stát něco zlého, něco mi-
mořádného, co se jí nějak týká. Zvedla opatrně sluchátko 
a řekla tiše, plná obav:

„Haló! Who is calling?“
„Tady Helena. Marianno, prosím tě promiň, že vo-

lám v tuhle příšernou hodinu, ale nespala jsem celou 
noc a nevím, jak Věře pomoct, nevím, komu jinému se 
svěřit.“

„Co se stalo, Helenko?“
„Věra je na dně. Už nechce žít. Představ si, že byli 

s dětmi v Bulharsku u moře a Erik dostal při plavání 
infarkt a umřel tam! Utopil se! Byl na místě mrtvý. 
V pátek má pohřeb. Zavřela jsem ordinaci a přijela 
jsem hned k nim do Prahy, abych Věře pomohla a ně-
jak ji povzbudila, jenže s ní se nedá vůbec mluvit. Sedí 
v kuchyni, nejí, nepije, jen kouří a zírá na nějaký sta-
rý plánek domu z minulého století, co visí na zdi. Už 
nám ani neodpovídá na otázky. Bojím se, aby si něco 
neudělala.“

Marianna byla zděšena:
„Šma Jisroel! Ribojne šel ojlam! Das ist eine wirkli-

che grajle für dieses Mädchen. Unmöglich, unmöglich,“ 
v rozčilení upadala do zvučné směsi němčiny a jidiš jako 
kdysi babička Julie. Párkrát se musela nadechnout, aby 
se soustředila, aby si uvědomila, že Helena od ní nej-
spíš nečeká srdceryvné nářky, že nechce žádné židovské 
jamrování, že u ní hledá pomocnou ruku. „Podívej, He-
leno, musíme se uklidnit a vzít to realisticky. Nejdřív jí 
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zemřel malý Josífek, potom otec, teď zas manžel. Může 

se někdo divit, že je z toho nebich?“

„Já vím, já se tomu nedivím, ale nevím si s ní rady 

a chtěla jsem tě poprosit, jestli bys nepřijela. To by ji 

určitě potěšilo, přišla by na jiné myšlenky a trochu by 

se vzpamatovala. Vždyť je teď sama na čtyři děti!“

„Nezlob se, ale přijet nemůžu. Po tom všem, co se 

nám tam stalo, jsem se zařekla, že už nikdy do té země 

nevkročím.“
„Co se děje?“ zeptal se Jiří a mrzutě se otočil na po-

steli. „Kdo nás to v noci budí?“
Marianna zakryla dlaní telefon a rychle zašeptala:

„To je Helena. A už je ráno. Spi, pak ti to povím.“

„Jestli je ráno, jdu si vařit kafe.“

„Lež, prosím tě.“
Jiří se podíval na hodinky. My goodness, půl páté!

„Ale tady už nejsou takové poměry jako v devětačty-

řicátém,“ pokračovala Helena. „Nic by ti tu nehrozilo. 

Máš přece britský pas. Teď jezdí cizinci sem a tam úplně 

svobodně. A nám stačí dostat pozvání, výjezdní doložku 

a devizový příslib a můžeme taky jet úplně svobodně, 

kam chceme, nejenom do socialistických zemí.“

„A proč vám nestačí pas? Ne, nevěřím, že se něco 

změnilo. A jestli, tak to nebude mít dlouhého trvání, 

Heleno. Já tomu prostě nevěřím. Mám Věru opravdu 

moc ráda a ráda bych jí pomohla, ale ne takhle. Ne tam. 

Pořád je to socialistická republika, že? A té není co věřit. 

Pošlu jí nějaké peníze a pozvání. Ať přijede ona sem! 

I s dětmi. Udělám jim pomyšlení…“

V telefonu divně zapraskalo.
„…Počkáme, až si soudruzi přehodí pásku.“

„Ty myslíš, že nás odposlouchávají?“

„To si piš,“ odvětila Marianna. Rázem byla probu-

zená jako v poledne. „Všechny, kdo mají příbuzné na 

Západě, odposlouchávají. Taková je ta svoboda, do 

které mě zveš. Nejsem dnešní. Ať přijede Věra sem, 

dokud to jde. Co ji tam, prosím tě, drží? Nic dobrého 

ji v Praze nepotkalo. Jenom córesy. Jako by měla Josefa 

K. ustavičně za zády. Každá chvilka radosti a štěstí 

je vykoupena neštěstím. Samé maléry, samé smut-

ky, samá zklamání. Pokaždé když ji zvu, vymlouvá 

se, že neumí dobře anglicky. Jako by na tom záleželo. 

Málokdo z těch, kteří sem od války přijeli, uměl po-

řádně anglicky. Učili jsme se přece ve škole německy 

a francouzsky. A těm, co měli ve škole angličtinu, se to 

od gymnaziálních let stejně z hlavy vykouřilo. V tom 

to zkrátka není. Ne ve znalosti jazyka. Rychle by se 

doučila a děti taky.“
„Řekneš mi konečně, co se stalo? Proč v půl páté ráno 

řešíte tyhle věci?“ ozval se Jiří.
„Erik se utopil,“ odpověděla šeptem Marianna.

„My God, whenever from Prague, it must be only tra-

gedy, catastrophe, disaster…“
„Shut up,“ okřikla ho Marianna. „Promiň, Helen, Jir-

ka se probudil.“
„Pozdravuj ho. Už nebudu rušit. Vyřídím Věře, že 

jsme spolu mluvily a že jí pošleš pozvání. Zdá se mi ale, 

že nic nevnímá.“
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Dílo – Spisy 1
Křehký dluh

Bohumil Hrabal

První svazek komentovaných Spisů Bohumila Hra-
bala shrnuje autorovu poezii, a to ony texty, které 
se k tomuto označení přihlašují i formálně. Bohu-
mil Hrabal příliš poezii a prózu nerozlišoval, podle 
potřeby převáděl starší básně do prózy či texty 
psané volným veršem přepisoval jako prózu. Přes-
to jsou v posloupnosti jeho tvorby patrná tři bás-
nická období. První, juvenilní, zahrnuje tvorbu z let 
1937–1948. V této fázi jde o jemné lyrické transpo-
zice impresí a obrazů, psané v „neopoetistickém“ 
klíči a  ovlivněné Ungarettim. Druhé období sou-
visí s Hrabalovým odchodem z Nymburka, s prací 
obchodního zástupce, s  brigádou v  kladenských 
hutích a  především s  převratnou dobou po roce 
1948. Z lokálního básníka se tu stal básník expe-
rimentující, zaznamenávající mozaiku obrazů bez 
potřeby nějaké syntézy, z  lyrických básninek se 
stávají třeskutá svědectví.

Svazek doplňují lyricko-epické existenciali-
stické prózy z let 1949–1956: próza Kain, soubor 
povídek Židovský svícen, Utrpení starého Werthe-
ra a další texty.

Editoři Václav Kadlec a Jiří Pelán

Graf ická úprava Zdeněk Ziegler

Váz., asi 610 stran
170 x 240 mm
Cena cca 599 Kč
Termín vydání: listopad
KaTEgoRIE a

Básnění a existenciální prózy Bohumila Hrabala v jediném svazku

Již vyšlo

Větrná hůrka rodiny 
Brontëových

Hana Whitton

Strhující román zachycuje příběh výjimečně umě-
lecky založených sourozenců Brontëových, zná-
mých spisovatelek Emily (1818–1848), Charlotty 
(1816–1855) a Anny (1820–1849) i jejich nadaného, 
ale nezdárného bratra Branwella. Autorka na zá-
kladě podrobného studia nedávno odhalených 
pramenů i  osobních návštěv míst, kde pobývali 
a jež inspirovala jejich tvorbu a poznamenala je-
jich život, zejména severoanglického Haworthu, 
volně rozvíjí dramatické líčení mnohdy neuvěři-
telných osudů výjimečné rodiny.

HAnA WHITTOn je velmi úspěšná autorka šesti 
autobiograficky laděných próz o životě ve Velké 
Británii, mnoha historických románů a detekti-
vek. S manželem napsali knížky o Velké Británii 
a  spolupracují též na česko-anglických rozhla-
sových pořadech.

Váz., 440 str.
140 x 210 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

připravujeme
e-book

M l a d á  f r o n t a

VĚTRNÁ HŮRKA 

RODINY

BRONTËOVÝCH

HANA WHITTON

Román odhalující nové podrobnosti z dramatického života známé 
anglické rodiny

M l a d á  f r o n t a

VĚTRNÁ HŮRKA 
RODINY

BRONTËOVÝCH

HANA WHITTON

Již vyšlo
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nebát se přát si
Blanka Milfaitová

Blanka Milfaitová je známá marmeládová krá-
lovna a  úspěšná autorka dvou kulinářských 
cestopisů, ve kterých mísí zážitky z  odlehlých 
regionů naší planety s recepty na nejlepší mar-
melády světa a lokální pokrmy. Tentokrát Blan-
ka vyrazila do oblastí, kde jí sice nehrozí únos 
nebo útok nebezpečné šelmy, ale kde se musí 
pohybovat podobně obezřetně jako při pro-
cházce minovým polem: nejnovější putování ji 
zavádí do světa literatury. V  literatuře jde pře-
devším o  sílu a  váhu slov, a  Blanka podobně 
jako ve svém životě nevsadila ani zde na jistotu 
a bezhlavě se vrhla do hlubin své duše a života, 
aby z  nich na světlo vytáhla padesát jedineč-
ných příběhů o hledání štěstí v životě.

Váz., asi 300 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE aaa

Padesát jedinečných příběhů 
o hledání štěstí v životě.

M L A D Á  F R O N T A

BLANKA
MILFAITOVÁ
Nebát se 
přát si

Vážné i nevážné příběhy mezi životem a smrtí. A trochu i o jídle

Již vyšlo

Italské jednohubky
Marta Kučíková

Vlídné a humorné postřehy ze života domorodců 
z  podhůří italských Dolomit očima české Mar-
ty. Proč jsou italští staříci stále frajeři a  jejich 
osmdesátileté manželky upravené šťabajzny? 
Proč nosí Ital malou peněženku? Proč se nebojí 
mluvit o lásce v jakémkoli věku? Proč jim asfal-
tově silná káva nezpůsobí infarkt? Proč respek-
tují úřady i autority? Proč má horal něžnou duši? 
A  čím je podle Italů známá naše krásná rodná 
česká hrouda? Proč se ke všem dětem chova-
jí jako k vlastním? A proč si vůbec stále zpívají, 
i když mají pracovní soboty?

O lehkosti i nelehkosti života v podhorském 
italském maloměstě, viděné nejen ze zpověd-
ní kasy hokynářského krámku, vypráví autorka 
žijící v  těchto končinách již třináct let s vtipem 
i nadhledem.

Ilustrovala Ivona Knechtlová

MARTA kUČíkOVá  je dle doktora Plzáka typ 
hospodyně říznuté intelektuálkou žijící v  pod-
hůří italských Dolomit s rodinou (tři děti a čes-
ký manžel) a srdeční slabostí pro rodnou Telč. 
Za své „italské“ humorné i  laskavé postřehy 
psané na blogu iDnes získala v  roce 2017 nej-
vyšší možné ocenění Blogerka desetiletí a Blo-
gerka roku 2016.

Váz., asi 248 stran
130 x 185 mm

Cena cca 269 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

připravujeme
e-book

Padesát jedinečných příběhů 

o hledání štěstí v životě.

M L A D Á  F R O N T A

BLANKA
MILFAITOVÁ
Nebát se 
přát si

připravujeme
e-book

S humorem a laskavostí o životě v Itálii. Sebrané příspěvky Blogerky 
desetiletí a Blogerky roku v knižní podobě!



14 15Mladá fronta podzim–zima 2017 Mladá fronta podzim–zima 2017

největší hity Adama Sharpa
graeme Simsion

IT specialista a příležitostný pianista Adam Sharp 
se „už dívá do hlavně padesátky“, když jeho po-
klidný život v  Norwichi s  partnerkou, kocourem 
a návštěvami nemocné matky rozčeří e-mail od 
dávno ztracené lásky, půvabné herečky Angeliny. 
Nemůže uvěřit, že si na něj po letech vzpomněla. 
Nostalgie i nespokojenost s vlastním životem ho 
nakonec přimějí spálit všechny mosty a rozjet se 
za bývalou milenkou, kterou kdysi málem požá-
dal o ruku a na niž nikdy nedokázal zapomenout.

V  malebné burgundské vesnici na něj ve 
venkovském sídle nečeká jen Angelina, ale 
i její srdečný manžel Charlie, který Adama opíjí 
skvělým vínem, vyvařuje složité pokrmy a baví 
ho veselými historkami z  jejich manželství, za-
tímco stále krásná Angelina se nepokrytě snaží 
o opětovné sexuální sblížení. Adam se namáha-
vě snaží vyznat ve vlastních citech i  v  tom, do 
jaké hry se dal zatáhnout, ale také vyřešit vztah 
k  partnerce Claire, kterou nechal v  Anglii… To 
všechno za soundtracku jeho milovaných hitů, 
které podbarvují hrdinovu dramatickou cestu 
k bolestnému prozření, že v životě na rozdíl od 
písní nestojí láska vždycky nad vším ostatním.

Přeložila Jana Jašová

Váz., asi 288 stran
140 x 210 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE aaa

Světový bestseller! Nový humoristický román od autora Projekt 
manželka odehrávající se v malebné burgundské vesnici

Graeme Simsion
Mlada fronta

Nejvetsi hity 

Adama
Sharpa

O
d 

au
tora bestselleru

Graeme Simsion
Mlada fronta

Nejvetsi hity 
Adama
Sharpa

O
d 
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tora bestselleru

připravujeme
e-book

„Skvělé čtení – romantické, vtipné a úžasně napsané. Zkrátka naprostá pecka – fanoušci 
Boba Dylana a Patti Smithové budou unešeni ze všech hudebních odkazů.“
Daily Mail UK

„Co se na první pohled zdá jako červená knihovna, na druhý pohled se stává vrstevnatým 
průzkumem manželství, lásky a životních impulzů.“
Publishers Weekly

„Realistické postavy, poutavá zápletka a spousta humoru, četba tohoto románu je čirá 
radost.“
Heat

„Naprostá romantika, kniha o mezilidských vztazích, ztracené lásce, manželství a touze. 
Místy dojemná, místy vtipná a překvapivá.“
Daily Review

gRAEME SIMSIOn je australský spisovatel, sce-
nárista a  dramatik. Původně odborník na infor-
mační technologie a ekonom. Jeho prvotina Pro-
jekt manželka se v  roce 2014 stala Knihou roku 
vyhlašovanou v Austrálii společností ABIA, které 
se po celém světě prodaly více než tři miliony vý-
tisků a podle níž se chystá film. Bestsellerem se 
stal i druhý díl příběhu Projekt potomek.

Byl jsem zpátky v Norwichi a četl si o zapomenutém 

prvním bubeníkovi Beatles Peteu Bestovi, když mi 

v dolním rohu obrazovky vyskočil e-mail.

Od: angelina.brown@tpg.com.au

Ahoj

To bylo všechno. Ahoj. Po dvaadvaceti letech, dva-

ceti bez jakéhokoli kontaktu, se má Velká ztracená 

láska Angelina Brownová najednou rozhodne změnit 

svět a napíše Ahoj.

…

Nechal jsem Angelinin e-mail uležet do večera. 

Když Claire přišla domů, pořád jsem ještě zvažoval 

svoje možnosti. Náš rozhovor tvořily výkřiky mezi 

mým pokojem a  halou pod schody, ale uměl jsem si 

ji představit, v tom důstojném šedivém kostýmku se 

zeleným šátkem a šněrovacími botami na robustních 

podpatcích, které ji zvedaly do úhledné výšky sto 

pětašedesáti centimetrů.

„Promiň, schůzka se trochu protáhla. To jídlo 

voní dobře.“
„Jamie Oliver. Kuře se zeleninou. Já už si dal.“

„Chceš skleničku vína?“
„Jo – v lednici je otevřená lahev.“

„Jak je mamince?“
„Ještě nemá výsledky. Myslím, že je trochu 

vyděšená.“
„Vyřídils jí, že ji pozdravuju?“
„Já zapomněl.“
„Adame… radši ne. Nakrmils Elvise?“
„Kdyby ne, už bys to věděla.“

Tohle byla výmluvná momentka vztahu, který 

mohl Angelinin mail prověřit. Měli jsme fungující 

domácnost. Nehádali jsme se, o víkendech jsme spo-

lu rádi jedli, těšili jsme se na sebe. Byli jsme dobří 

přátelé. O  tomhle nikdo písně nepíše, ale hodně 

to znamená. Vedli jsme si líp než moje kvízová 

spoluhráčka Sheilagh a  její manžel Chad, kterým 

záleželo na všech jiných, jen na sobě navzájem ne. 

Nebo naši přátelé Randall a  Mandy, jejichž bitva 

o  svěření dvojčat narozených z  umělého oplodnění 

po sobě nechávala mrtvoly od San José po Liverpool. 

Nebo, když už jsme u toho, mí rodiče.
Ale v  posledních letech jako by vybledlo 

všechno, co zbylo z původní romantiky. Před dvěma 

měsíci jsem si koupil do pracovny postel pro jedno-

ho, protože chrápu a Claire se potřebuje vyspat, když 

toho teď má s plánovaným prodejem své softwarové 

firmy tolik. Náš sexuální život byl vystěhován 

z  ložnice se mnou a  nechyběl mi tolik, jak jsem si 

myslel. Nevěděl jsem, jestli je to dobře, nebo ne.
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Phaedra 
Patricková

Podivuhodná
odhalení
Artura
Peppera

Pro čtenáře knih 
Stoletý stařík, 

  Muž jménem Owe, 
Ztráty a nálezy

Mladá fronta

připravujeme
e-book

Podivuhodná odhalení 
Artura Peppera

Phaedra Patricková

Devětašedesátiletý Artur Pepper vede jedno-
tvárný život. Vstává přesně v 7.30, docela stejně 
jako v dobách, kdy ještě žila jeho manželka Mi-
riam. Oblékne si vždy tytéž šedé kalhoty a ple-
tenou vestu barvy hořčice, zalije kapradinu Fre-
deriku a zamíří na zahrádku.

Jenže v den prvního výročí Miriaminy smr-
ti se cosi změní. Při třídění jejích věcí Artur na-
chází nápadný zlatý náramek s  přívěsky, který 
nikdy neviděl. Následuje překvapivá a nezapo-
menutelná odysea, která ho zavádí přes Londýn 
do Paříže a daleké Indie. Podniká epickou výpra-
vu za pravdou o utajovaném životě vlastní ženy 
v dobách, než se poznali – cestu, při níž na těch 
nejméně očekávaných místech nalézá naději, 
útěchu i poznání sebe sama.

V Podivuhodných odhaleních Artura Peppera 
poznáváme plejádu nezapomenutelných postav 
s  velkým srdcem a  neodolatelnými chybami. 
Autorčin půvabný debut je tak radostnou osla-
vou nekonečných možností lidského života.

Přeložila Helena Hartlová

Váz., 264 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE aaa

Příběh, jenž vás rozpláče i rozesměje. Sympatický vdovec se vydává 
na dobrodružnou cestu kolem světa, po které už nic není jako dřív…

Již vyšlo

Hodiny z kostí
David Mitchell

Patnáctiletá Holly po zuřivé hádce s matkou za-
bouchne dveře za svým starým životem. Když 
nyní prochází anglickým venkovem, podivná set- 
kání a souhry náhod přetvářejí její realitu tak, až 
se začne podobat oživlé noční můře. Neboť Holly 
upoutala pozornost skupinky nebezpečných mys- 
tiků – a jejich nepřátel.

A právě osud Holly Sykesové je tmelem spo-
jujícím příběhy dalších protagonistů Hodin z kos-
tí  – studenta z  Cambridge, který usiluje o  bo-
hatství a  vliv, rozpačitého otce, jenž si připadá 
naživu, pouze když podává zpravodajství z oku-
povaného Iráku, spisovatele středního věku, jenž 
truchlí nad svým vyhnanstvím ze žebříčku best-
sellerů –, kteří všichni sehrají roli v nadpřirozené 
neviditelné válce na okrajích našeho světa.

Ze středověkých švýcarských Alp přes aus-
tralskou buš devatenáctého století a hotel v Šang- 
haji až do výstavného domu na Manhattanu 
v  blízké budoucnosti a  na postapokalyptický ir-
ský venkov se jejich příběhy rozvíjejí a  spojují 
v  okamžicích jak každodenních, tak téměř zá-
zračných. Hodiny z  kostí tvoří kaleidoskop plný 
výrazných postav a možných světů, který přímo 
prosí o to, abychom ho rozebrali a opět posklá-
dali dohromady.

Přeložila Petra Diestlerová

Váz., 586 stran
155 x 235 mm

Cena cca 399 Kč
Termín vydání: září

KaTEgoRIE a

připravujeme
e-book
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Fenomenální román autora Atlasu mraků
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SVěTOVý 

BESTSELLER! 

Prodáno do 23 zemí.

Pro čtenáře knih Stoletý 

stařík, Muž jménem Ove, 

Ztráty a nálezy.
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Poustevník
Thomas Rydahl

Na pláži na kanárském ostrově Fuerteventura 
se najde havarované auto. Na zadním sedadle 
je kartonová krabice a v ní leží tělo chlapečka. 
Nikdo neví, jak se mrtvé dítě jmenuje, a po řidiči 
vozu není nikde ani stopa.

Vražda je to poslední, co na Fuerteventuře 
potřebují. Bary a větrem bičované pláže jsou už 
tak poloprázdné a místní policie je pod tlakem, 
aby vyšetřování ukončila co nejdříve. Dlouho-
letý obyvatel ostrova Erhard, jenž vidí víc než 
většina ostatních, však policistům nedá pokoj 
a nedovolí, aby od vyšetřování upustili – nemá 
co ztratit. Přerušil styky se ženou a dítětem ži-
jícími v Dánsku a odřízl se od moderního světa.

Otázkou je, zda starý muž, který neví nic 
o mobilních telefonech, internetu ani sociálních 
sítích, vůbec může v  dnešním světě objasnit 
vraždu. Zvlášť když nitky sahají daleko za píseč-
né pláže ostrova…

Přeložil Robert Novotný

Váz., asi 484 stran
140 x 210 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE aaa

Váz., asi 300 stran
130 x 200 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

Nejlepší severské krimi – vítěz prestižní ceny Glass Key Award 2015 
stejně jako Jo Nesbø, Stieg Larsson a Adler Olsen

Nový případ od nejčtenějšího švédského autora!

šest krát dva
arne Dahl

Dvě věci jsou Desirée Rosenquistové a  stock-
holmské policii okamžitě jasné: Dopis, který drží 
v  rukou, byl napsán ve stavu naprostého zou-
falství a paranoie. Psaní obsahuje detaily dávno 
zapomenuté vraždy, které mohl znát pouze vrah 
nebo někdo jemu blízký. Desirée kontaktuje 
Sama, jenž společně s  Molly Bloomovou vyráží 
na sever Švédska najít pisatelku dopisu: Co je 
vlastně zač a proč se obrací na Desirée a Sama? 
Ale zdá se, že se někdo snaží odradit je od toho, 
aby zjistili, oč vlastně běží. Ale to není jediný 
problém vyšetřovatelů  – neboť od posledního 
případu je jim na stopě tajná služba. A oni ani 
neví, jestli mohou důvěřovat jeden druhému…

Přeložila Linda Kaprová

připravujeme 
e-book

připravujeme 
e-book

Již vyšlo

Přeloženo 

do 30 jazyků!

Autor navštíví 

Českou 

republiku.
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Váz., 536 stran
druhé přepracované vydání

130 x 200 mm
Cena 379 Kč

Termín vydání: srpen
KaTEgoRIE aaa

Předloha úspěšné televizní série s Tomem Hiddlestonem 
a Hughem Lauriem

noční recepční
John le Carré

Bývalý příslušník britské armády Jonathan 
Pine – nyní noční recepční v luxusním curyšském 
hotelu – se nečekaně ocitá tváří v tvář Richardu 
Onslowu Roperovi, miliardáři a  navenek velké-
mu filantropovi, který ve skutečnosti řídí ilegál-
ní obchod se zbraněmi. Jeho praktiky odhalil 
už před lety v Káhiře – a následky nese dodnes. 
Zpravodajské služby však tentokrát chtějí Rope-
ra dostat za každou cenu. Nebezpečná dvojí hra 
může začít…

Přeložila Veronika Volhejnová

JOHn LE CARRé (*1931) je považován za nepřeko- 
natelného mistra špionážních románů. Sám 
strávil pět let v  britské rozvědce a  ve své 
celoživotní tvorbě z tohoto prostředí čerpá. Žije 
v Cornwallu. Je autorem čtyřiaadvaceti románů, 
z nichž mnohé byly zfilmované.

Poprava
Werner Stanzl

Zabíjí archaickými prostředky. Posílá zašifrova-
né zprávy. Jde za svým přesvědčením. A má cíl… 
Jednoho rána při východu slunce nad Cormons 
se rozezvoní zvony na poplach a město se stane 
svědkem ukamenování na dálkové ovládání. Pa-
chatele nikdo neviděl, zůstane jen oběť zasypaná 
kamením, přivázaná k mariánskému sloupu upro-
střed náměstí. Vítaná potrava pro média, která 
dle krutosti provedení rychle soudí, že vraždu 
mají na svědomí islámští džihádisté. Zvlášť když 
postupně umírají další vážení katolíci a indicie se 
množí. Navíc se blíží návštěva papeže! To komi-
saři Vossimu vyšetřování jen ztěžuje. Brzy se oci-
tá ve spletité síti zájmů a vměšování nejvyšších. 
Co má záhadný vrah v úmyslu? A kdo zatáhne za 
nitky při konečném zúčtování?

Přeložil Petr Štědroň

WERnER STAnzL (*1941) je rakouský novinář 
a filmový dokumentarista. Pracoval pro zpravo-
dajskou agenturu Reuters v  Londýně, byl mimo 
jiné redaktorem hamburského týdeníku Stern, 
vídeňského deníku Der Standard, filmovým 
dokumentaristou pro ORF, ZDF a BBC. Je známý 
svými velice dobrými kontakty se signatáři 
Charty 77, zejména s  Václavem Havlem nebo 
Pavlem Kohoutem. Od roku 1995 pracuje jako 
novinář na volné noze a spisovatel.

Váz., 272 stran
140 x 210 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: říjen 
KaTEgoRIE a

Série vražd. Citáty z koránu. Útok teroristů?

„Klasické krimi na aktuální téma, které se vám po-
stará o několik velice zajímavých večerů plných zá-
bavy a napětí.“
Süddeutsche Zeitung

připravujeme 
e-book

Již vyšlo
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Skryté okno
Rachel abbottová

Rok a  půl Natalie Grayová truchlila po manže-
lovi Berniem, který zemřel po srážce autem, až 
se zamilovala do jeho nejlepšího kamaráda Eda 
Coopera a nastěhovala se k němu i se svou pat-
náctiletou dcerou Scarlett. Netrvá dlouho a Na-
talie pojme podezření, že Ed má i temnou strán-
ku  – a  ještě temnější úmysly. Aby dospívající 
Scarlett ochránila, odejde od něj. Avšak i dům, 
do kterého se obě přestěhují, má svá tajemství. 
Co když ve snaze uniknout potenciální hrozbě 
vystavila dceru ještě většímu riziku?

I šéfinspektor kriminálky Tom Douglas hle-
dá pravdu, a to v rámci vyšetřování sebevraždy 
mladé dívky, které ho dovede až k Natalii a Scar-
lett. Podaří se mu uchránit je před nebezpečím, 
které jim hrozí, a  před pravdami, které by jim 
mohly zničit život?

Přeložil Milan Lžička

Únos do světa stínů
Kateřina Janouchová

Porodní asistentka Cecilie Lundová si dopřeje 
výlet za hranice všedních dnů a  oddech od pra-
covních a mateřských povinností: vyrazí na týden 
do Paříže, kde ji čeká romantické dobrodružství, 
seznámení s  francouzskými kolegyněmi z  oboru 
a další podnětné zážitky.

O to tvrdší je však návrat zpátky. Už v letadle 
se dozvídá, že doma ve Švédsku beze stopy zmi-
zela desetiletá holčička – a jako by ta zpráva sama 
o sobě nebyla dost děsivá, vyjde najevo, že se jed-
ná o nejlepší kamarádku Ceciliiny prostřední dcer-
ky Grétky, malou Tiffany, které zemřela maminka 
a  jejíž tatínek je natolik v zajetí vlastních problé-
mů, že péči o dcerku příliš nezvládá.

Cecilii znovu čeká každodenní kolotoč povin-
ností, zároveň se však nemůže zbavit neklidu a tís-
ně, cítí potřebu udělat něco pro to, aby se Tiffany 
co nejrychleji našla. S každou další hodinou bez-
výsledného pátrání se totiž zmenšuje naděje, že 
je holčička stále naživu. A navíc se zdá, že Grétka 
před rodiči i policií něco tají…

Přeložila Lucie Johnová

kATEřInA JAnOUCHOVá je švédsky publikující 
spisovatelka a novinářka českého původu. Dcera 
Františka Janoucha, jaderného fyzika a  pozděj-
šího zakladatele Nadace Charty 77, a  jeho ženy 
bioložky Ady Kolmanové. Od svých deseti let žije 
ve Stockholmu, kde její rodina získala v roce 1974 
politický azyl poté, co byl její otec zbaven česko-
slovenského občanství.

Váz., asi 304 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Váz., asi 368 stran
130 x 200 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

Pravda bolí, ale lži zabíjejí – mistrný psychothriller od autorky 
Zabij mě znovu!

Devátý díl švédského rodinného thrilleru s porodní asistentkou Cecilií 
Lundovou

MLADÁ FRONTA

Psychothriller od autorky bestselleru Spi sladce

Rachel Abbottová
MLADÁ FRONTA
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Již vyšlo

„Mistrovsky napsané a strhující. Až do překvapivého 
závěru jsem nedokázal knihu odložit.“ 
Robert Bryndza, autor thrilleru Dívka v ledu Již vyšlo

připravujeme 
e-book

MLADÁ FRONTA

Psychothriller od autorky bestselleru Spi sladce

Rachel AbbottováMLADÁ FRONTA

PRAVDA BOLÍ,
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Psychothriller od autorky bestselleru Spi sladce

Rachel Abbottová
MLADÁ FRONTA
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Lámání v kole
Kriminál / Izrael

Petr angel

Na začátku knihy se hlavní hrdina po devíti mě-
sících pekla sovětsko-afghánské války ocitá 
v tehdejším komunistickém vězení. Opět bojuje, 
tentokrát ale proti těžkým zločincům a  totalit-
nímu systému.

Po překvapivém návratu na svobodu se sna-
ží žít jako normální člověk, brání mu v tom však 
traumata z prožitých událostí. V nejhlubší krizi 
dostává nabídku na návštěvu Izraele, kde má 
absolvovat výcvik u Sarejet Matkal. Nakonec se 
v doprovodu agentky Mossadu vydává přímo do 
srdce Bejrútu. Dokáže svou misi splnit?

Váz., 248 stran
130 x 200 mm
Cena 289 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Napjatě očekávané pokračování románové zpovědi vojáka českých 
speciálních jednotek
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A LÁSKA …

R ománová zpověď vojáka speciálních jednotek ČSLA, 
který se ze dne na den pod záminkou ostrého cvičení 
v Sovětském svazu ocitl v kruté sovětsko-afghánské válce 

(1979–1989). Čtenáři odhaluje devět měsíců svého života uprostřed 
nelítostných bojů, kterých se zúčastnil jako demoliční pyrotechnik 
výsadkového přepadového komanda.

Hlavní hrdina napínavého příběhu vycházejícího ze skutečných událostí 
postupně ztrácí své blízké, aby v dramatickém vyvrcholení čelil situaci, 
na kterou nebyl vůbec připraven. Jak v ní obstojí?

Petr Angel M
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KRIMINÁL      / IZRAEL

Pokračování extrémního životního příběhu vojáka speciálních jednotek 

LÁMÁNÍ
V KOLE
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e-book
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R ománová zpověď vojáka speciálních jednotek ČSLA, 
který se ze dne na den pod záminkou ostrého cvičení 
v Sovětském svazu ocitl v kruté sovětsko-afghánské válce 

(1979–1989). Čtenáři odhaluje devět měsíců svého života uprostřed 

nelítostných bojů, kterých se zúčastnil jako demoliční pyrotechnik 
výsadkového přepadového komanda.

Hlavní hrdina napínavého příběhu vycházejícího ze skutečných událostí 

postupně ztrácí své blízké, aby v dramatickém vyvrcholení čelil situaci, 

na kterou nebyl vůbec připraven. Jak v ní obstojí?

Petr Angel
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KRIMINÁL      / IZRAEL

Pokračování extrémního 
životního příběhu 

vojáka speciálních 
jednotek 

LÁMÁNÍ
V KOLE

Potomci mlčení
Sabine Dittrichová

Kdo jsem a  odkud pocházím? Zásadní otázky, 
které se honí hlavou Jael Winterstejnové poté, 
co při letní procházce v  Porýní náhodou obje-
ví náhrobní kámen se svým jménem. Pátrání po 
příběhu, který se skrývá za náhrobkem, se stá-
vá nejen cestou do minulosti vlastní rodiny, ale 
dotýká se i dalších temných tajemství. Zavede ji 
do Prahy i někdejších Sudet. Z romantické Prahy 
a zapadlých vesniček severních Čech však nedý-
chá jen historie, ale také láska…

Živě vyprávěný, napínavý a  osobitý pří-
běh, ve kterém se střetává životní postoj více-
ro generací, otevírá se téma viny a  odpuštění, 
pomsty i usmíření a  jenž vede k neobyčejnému 
vyrovnání se s  německo-židovskou i  německo-
-českou minulostí, válkou a odsunem.

Překlad Hana Linhartová

SABInE DITTRICHOVá (*1962) je autorkou 
odborné a  beletristické literatury. V  roce 
2006 se jí splnil sen a  stala se majitelkou 
jednoho z  nejstarších knihkupectví v  Německu 
Grau & Cie, založeného v  roce 1722. Má kladný 
vztah k  české krajině a  mezi Čechy spoustu 
přátel, mluví dobře česky. Potomci mlčení jsou 
její prvotinou.

Váz., asi 248 stran
140 x 210 mm

Cena cca 269 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

Vyhnání Gerty Schnirch podruhé! Láska, která nezná hranic, 
a události, o kterých se mlčí…

připravujeme 
e-book

Již vyšlo:

Autorka 

navštíví v rámci 

svého turné Českou 

republiku.
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Již vyšlo

Sexy farmář
alice Claytonová

Roxie Callahanová pracuje jako soukromá šéf-
kuchařka pro nejbohatší, nejzákeřnější a kalori-
emi nejposedlejší hollywoodské paničky. Když jí 
jedna menší nehoda se šlehačkou zničí pracně 
vybudovanou kariéru, ještě ráda se vrátí domů 
na východní pobřeží, aby na chvíli převzala ro-
dinné bistro.
Poté co jí místní farmář Leo Maxwell přiveze 
pár krásných bio oříšků, začne Roxie přemýšlet, 
jestli to léto v domnělém zapadákově přece jen 
nebude stát za to. Jenže Leo se ne nadarmo an-
gažuje v hnutí Slow Food a na všechno jde radši 
pěkně pomalu. Na všechno.
Roxie je odhodlaná vrátit se zpět do L.A. Nebo 
ji snad vábení líně poletujících světlušek a lech-
tivé farmářské fantazie přinutí zůstat nadobro?

Přeložila Martina Vondráčková

ALICE CLAyTOnOVá léta pracovala v kosmetic-
kém průmyslu, pak si však řekla dost, vzala do 
ruky laptop a odstartovala svou závratnou karié-
ru spisovatelky. Alice zbožňuje práci na zahradě 
(až na pletí záhonů), pečení (až na následné uklí-
zení) a nedávno prozradila, že se jí konečně po-
dařilo přesvědčit svého přítele, aby se s ní oženil.

Váz., asi 248 stran
140 x 210 mm

Cena cca 269 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

připravujeme
e-book
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autorky 

úspěšného
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Nová série autorky úspěšného Nabíječe! Pikantní, sladká a bláznivá!
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Nová série

autorky 

úspěšného

NABÍJEČE!

Tulipánová horečka
Deborah Moggachová

Sophia Sandvoortová žije poklidným životem 
se svým postarším, ale bohatým manželem. 
Ten jednoho dne navrhne, aby se dali portréto-
vat, a tak do jejich domu přichází malíř Jan van 
Loos. Přestože Sophia cítí ke svému manželovi 
náklonnost, zamiluje se do Jana a přes výčitky 
svědomí se s  ním začne scházet. Aby ji nikdo 
nepoznal, když večer vychází z  domu, používá 
oblečení služky Marie. Marie čeká nemanžel-
ské dítě, ale protože přišla na nevěru své paní, 
začne Sophii vydírat. Sophia tedy vymyslí plán, 
který má pomoci služce, ale i jí a Janovi. Ví, jak 
její manžel touží po potomkovi, a tak předstírá, 
že je těhotná. Jan dostává doporučení na spo-
lehlivého doktora, který na jejich riskantní hru 
přistupuje. Protože k  realizaci svých záměrů 
potřebují peníze, začíná Jan spekulovat s  tuli-
pánovými cibulkami, neboť celé Holandsko je 
v té době zasaženo tulipánovou horečkou. Blíží 
se doba Mariina porodu a právě tehdy má dojít 
k vyřešení situace ke spokojenosti všech. Jenže 
všechno se vždy naplánovat nedá.

Přeložila Olga Hanzalová

Váz., 248 stran
130 x 200 mm
Cena 259 Kč
Termín vydání: srpen
KaTEgoRIE aaa

Historický román ze země květin nyní ve filmovém zpracování!

Deborah Moggachová

Historický román o umění a klamu, 
ztracené lásce a tulipánové cibulce

Nyní ve filmovém zpracování!

připravujeme 
e-book

Deborah Moggachová

Historický román o umění a klamu, 

ztracené lásce a tulipánové cibulce

Nyní ve filmovém zpracování!
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Váz., asi 400 stran
240 x 320 mm
Cena cca 649 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE aaa

Největší kniha o etiketě všech dob – snadná orientace ve světě 
dnešní etikety!

Ladislav Špaček
MODERNÍ ETIKETA PRO KAŽDÉHO

NEJVĚTŠÍ – NEJNOVĚJŠÍ – NEJOBSÁHLEJŠÍ

Tato kniha je nejobsáhlejší příručkou etikety, 
jaká kdy u nás vyšla. Obsahuje komplexní soubor 
pravidel etikety ze všech oblastí lidského života. 
Najdete v ní poučení pro všechny životní situace 
a budete vědět, jak být svým dětem vzorem.

V  Etiketě se dočtete leccos z  toho, co bylo 
zmíněno v  předchozích knihách (brambory se 
krájejí vidličkou dnes a krájely se tak i před de-
seti lety a sako se zapíná na horní knoflík už od 
vévody z Windsoru), ale najdete v ní i mnohá pra-
vidla, u  nichž došlo oproti minulosti ke změně 
(třeba že kravata už není vyžadována tak často 
jako před dvaceti lety nebo za jakých okolností 
si lze obléct džíny do společnosti).

Etiketa si všímá rozdílů mezi mladou a starší 
generací, vysvětluje stylové rozlišení konzerva-
tivního a ležérního stylu, neodsuzuje módní vli-
vy a neomezuje se na drahé a značkové obleče-
ní. Je moderní, praktická a srozumitelná všem.

Ilustrovala Kristína Šimková

ETIkETA
Moderní etiketa pro každého

Ladislav Špaček

připravujeme
e-book

Ladislav Špaček
MODERNÍ ETIKETA PRO KAŽDÉHO

NEJVĚTŠÍ – NEJNOVĚJŠÍ – NEJOBSÁHLEJŠÍ

„Pravidla etikety mají vyšší sílu než zákony, 
které přijímají parlamenty, nelze je totiž zrušit.“

LADISLAV šPAČEk je původním povoláním pedagog. Vy-
učoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 
1990–1992 byl redaktorem a moderátorem Českosloven-
ské televize. Od roku 1992 působil téměř jedenáct let na 
Pražském hradě jako mluvčí prezidenta Václava Havla. 
Účastnil se bezpočtu vrcholných společenských událostí, 
jako doprovod prezidenta republiky navštívil více než 50 
zemí světa, setkal se s desítkami prezidentů a členů krá-
lovských rodin. Působí jako konzultant v oboru komunika-
ce a etikety, pořádá přednášky pro manažery firem a úřa-
dů. Je autorem řady knih o etiketě.

Již vyšlo

Vstřícné a přátelské vztahy na pracovišti umoc-
ňují pracovní výkony. Mám-li s kolegy přátelské 
vztahy, mohu k nim kdykoli zaskočit s problé-
mem, který řeším. Máme-li naopak formální 
a chladné vztahy, budu se s problémem potýkat 
sám, případně ho úřední cestou přesunu na ně-
koho jiného. Jiné je vzájemné chování spolupra-
covníků na stavbě, na ministerstvu, v restauraci 
nebo v armádním štábu. Všem těmto prostředím 
jsou však společná některá pravidla, která vychá-
zejí z obecných tradic společenského chování.

V řadě 
MALÁ KNIHA ETIKETY 

již vyšlo:

PRO CELOU RODINU
U STOLU

PRO KAŽDÝ DEN
PRO MANAŽERY

MKE PRO FIRMU A URAD_potah.indd   1 17.9.10   11:47

Vědomě či nevědomě se všichni řídíme zásadami, 
které nám vštípili rodiče nebo které jsme  odezírali 
od ostatních a vstřebávali s výchovou jako sou-
část dědictví našeho civilizačního okruhu. Dobré 
mravy utvářejí kultivované vztahy mezi lidmi a  obrušují 
hrany, o které by se lidé při vzájemném styku 
zbytečně zraňovali. Slušnost lidi sbližuje. Etiketa 
není jen soubor pravidel, je to životní styl, který 
je charakterizován ohleduplností, empatií a takt-
ním chováním.

V řadě 
MALÁ KNIHA ETIKETY 

již vyšlo:
PRO CELOU RODINU

U STOLU

dále vyjde:
PRO MANAŽERY

PRO FIRMU A ÚŘAD

MKE PRO KAZDY DEN_potah.indd   1 23.7.10   15:07

Nikdy nemáme druhou šanci udělat první dojem. 
První dojem vytváříme gesty, hlasem, výrazem 
očí, úsměvem a především oblečením. Náš oděv 
prozradí vkus, sociální roli, společenskou úroveň, 
zařazujeme se jím do společenské normy, nebo se 
z ní naopak vyřazujeme. Tato kniha má poradit 
manažerům, úředníkům, studentům, ale nejen 
jim, jak se nejvhodněji obléci pro různé společen-
ské a pracovní příležitosti, ale také jak se na nich 
chovat, jaká pravidla bychom měli dodržovat, 
abychom byli úspěšní, ve společnosti oblíbení, 
v obchodním jednání vážení. 

V řadě 
MALÁ KNIHA ETIKETY 

již vyšlo:
PRO CELOU RODINU

U STOLU
PRO KAŽDÝ DEN

dále vyjde:
PRO FIRMU A ÚŘAD

MKE PRO MANAZERY_potah.indd   1 19.8.10   13:55

Hledáme-li zdroje návyků ke společenskému 
a ohleduplnému chování, zjišťujeme, že nejdů-
ležitější roli hraje právě rodina. Nespoléhejme 
na školu, ta má jen omezené možnosti, její role 
spočívá spíš ve vzdělávání než ve výchově k ele-
mentárním společenským návykům. To je ta 
„slušnost“ Gutha-Jarkovského. Zdvořilosti se mu-
síme učit, pokračuje klasik; k tomu slouží knihy, 
televizní pořady, kurzy a semináře etikety. Proto 
přicházíme s knížkou etikety pro celou rodinu. 
Netýká se jen výchovy, ale všech událostí, které se 
v rodinném životě odehrávají. 

V řadě 
Malá kniha etikety 

dále vyjde:

U stolU
Pro každý den

Pro firMU a úřad
Pro Manažery

MKE rodina_potah.indd   1 15.4.10   15:49

Usedá-li nezkušený stolovník k tabuli, je bezrad-
ný, neustále se musí hlídat, jak co použít, ohlíží 
se po ostatních a hledá vzor a podle toho vypa-
dá i jeho celkové chování; je toporné a křečovité, 
konverzace vázne, chybí jí nenucenost a odleh-
čenost, tedy to, co je u stolování vítáno. Zkuše-
ný stolovník s nacvičenými návyky si nic hlídat 
nemusí, stolní náčiní je pro něj samozřejmost, 
a proto se může plně věnovat svým společníkům 
u stolu. Takový člověk je vítaným účastníkem 
společenské akce. 

V řadě 
MALÁ KNIHA ETIKETY 

již vyšlo:
PRO CELOU RODINU

dále vyjde:
PRO KAŽDÝ DEN

PRO FIRMU A ÚŘAD
PRO MANAŽERY

MKE u stolu_potah.indd   1 4.6.10   13:59

Stůl prostíráme tak, aby talíř ležel 
uprostřed. Vlevo a vpravo klademe 
maximálně tři sady příborů. Ty pak 
odebíráme z vnější strany směrem 
k talíři. Vlevo pokládáme talířek na 
pečivo s máslovým nožíkem. Sklenice 
stojí po pravé ruce. 

Sklenice stavíme k pravé ruce, a to 
buď do řady, nebo do trojúhelníka. 
Stavíme-li je do řady, pak zprava 
v pořadí, v kterém je budeme 
používat. Špička nože masového 
příboru (k hlavnímu chodu) míří na číši 
s červeným vínem.

Stůl prostíráme tak, aby talíř ležel 
uprostřed. Vlevo a vpravo klademe 
maximálně tři sady příborů. Ty pak 
odebíráme z vnější strany směrem 
k talíři. Vlevo pokládáme talířek na 
pečivo s máslovým nožíkem. Sklenice 
stojí po pravé ruce. 

To nejdůležitější v několika větách

To nejdůležitější v několika větách 165
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DRESS CODE  

Vhodné oblečení řešíme nejčastěji na základě své zkušenosti nebo se pokoušíme od-hadnout, co budou mít na sobě ostatní nebo jaké je prostředí, kam se chystáme. Na pozvánkách na společenské akce bychom měli najít dress code, instrukci, co si ob-léci, abychom splynuli s okolím a cítili se dobře. Dress code bychom měli respek-tovat, pro hosty je závazný. Označení přiměřeného oděvu se často uvádí v meziná-rodních výrazech: Black tie znamená, že si máme vzít smoking a černý motýlek, žena jak krátké šaty, tak velkou večerní, dark suit je tmavý oblek, pro ženu jsou přiměřené krátké šaty (s výjimkou plesu), formal dress požaduje společenský oděv, dáma může mít krátké šaty nebo kostým, informal nebo casual znamená neformální oblečení. Na méně formální akce, třeba odpolední, zve hostitel s pokynem unofficial nebo lounge suit. Muž si oblékne vycházkový oblek, nejlépe šedý, může být se vzorkem, žena si vezme kostým nebo koktejlky. 
Někdy hostitel předepíše volný společenský oděv. To znamená, že není předepsán černý oblek a krátké šaty, jak by bylo obvyklé ( je-li to večer), ale že hostitel dává větší volnost. Tmavý oblek s kravatou je první volba, pak lze přibírat varianty: ba-revná košile, sako bez kravaty, pro ženy jsou nejvhodnější krátké šaty, kostým, i kal-hotový, lodičky a punčochy. Hodně záleží na tom, kde se akce koná. Není vhodné, abychom byli oblečeni lépe nebo hůře než hostitel. V obou případech se dopouští-me faux pas. 
Méně obvyklé je oblečení označené jako smart casual: módní neformální oble-čení, např. košile se zajímavým límečkem, bez kravaty nebo se šátkem, v létě světlé nebo proužkované sako, skvělý je tmavě modrý blejzr se zlatými knoflíky, k němu se hodí světle šedé až bílé kalhoty, béžové nebo světle hnědé mokasíny bez ponožek. Ženy mají velmi široký repertoár, zde jsou namístě capri, značkové džíny, delší šort-ky nad kolena s puky doplněné kabátkem stejné barvy, minisukně. Summer casual může znamenat tričko do saka, lehké letní kalhoty a mokasíny, pro ženy lehké letní šaty nebo krátká sukně s odvážným topem. Festive casual je slavnostní, leč neformál-ní úbor: barevné nebo vzorované sako, šátek místo kravaty, světlé kalhoty, lehké šně-rovací boty, ženy mohou mít koktejlky, sukni s topem nebo halenkou.

STOLOVÁNÍ

Stolování je nejsložitější složkou etikety. K chování u stolu si musíme totiž osvojit určité návyky, které na první pohled prozradí zkušeného znalce etikety, nebo začá-tečníka, který sedí u stolu poprvé a není si jist ničím, co ho obklopuje. Je toho hodně, co musíme zvládnout, abychom mohli působit u stolu suverénně, nemuseli si hlídat desítky záludností a mohli se plně věnovat odlehčené konverzaci se spolustolovníky.

Jak sedíme u stolu
Žena u stolu nesedí „na plný sed“, ale jen ve třetině židle. Jen tak bude u stolu sedět zpříma a vznosně. Tím má také vyřešen problém, co s kabelkou – dává si ji za sebe, na sedák židle. Dalším důležitým pravidlem je, že ruce máme položeny na stole. Všich-ni spolustolovníci musejí mít po celou dobu stolování ruce na stole, opírají se o hranu desky stolu v rozmezí od zápěstí po polovinu loketní kosti. Neopíráme se lokty o stůl a neukrýváme ruce pod deskou stolu. Držíme-li v ruce příbor, tiskneme lokty k tělu.

Prostřený stůl
Před sebou máme prostřený stůl, na něm talíř, talířek na pečivo, sklenice, ubrousek, příbory. Ubrousek je první věc, kterou vezmeme do ruky, když usedneme ke stolu. Papírový ubrousek si na klín nedáváme, ten zůstává na stole po celou dobu stolová-ní. Složíme si ho do trojúhelníka a položíme na levou stranu talíře. Látkový ubrousek si položíme na klín (nikdy ne za límec košile), raději rubovou stranou dolů, aby tolik neklouzal. Ženy si ho dávají na klín složený napůl, otevřeným skladem k sobě, aby si mohly utírat ústa do vnitřní strany ubrousku. Ubrousek používáme jednak jako ochranu oděvu, jednak k utírání úst, to bychom měli dělat co nejčastěji, určitě před každým napitím. 

Vedle talíře leží sady příborů. Odebíráme je z vnější strany směrem k talíři. Začíná-me obvykle dezertním příborem, kterým jíme předkrm, pokračujeme masovým pří-borem, ten je určen na hlavní chod, a moučníkový příbor se obvykle zakládá nad talíř v pozici, v jaké si ho pak přesuneme vedle talíře, vidlička bude v levé ruce a lžíce v pravé. Budeme-li mít více chodů, bude příborů více, ale ne donekonečna, maxi-málně tři plus polévková lžíce. To proto, abychom se ve stolním inventáři spolehli-vě orientovali. K dalším chodům by se příbory donášely před servírováním chodu. 
Vlevo je náš talířek na pečivo, talířek, který máme po pravici, patří našemu souse-dovi vpravo. Pečivo nikdy neukusujeme, můžeme ho jen ulamovat a jednotlivá sousta vkládáme do úst. Máme-li na stole máslo, ulomíme kousek pečiva, namažeme más-lem a vložíme do úst. V italských restauracích nám nabídnou talířek na olej, opět si ulomíme pečivo, namočíme do oleje a vložíme do úst. Pečivem si můžeme pomá-hat přisunovat sousto na vidličku, můžeme ho konzumovat během všech chodů jako přílohu vyjma moučníku. 
Vpravo stojí sada sklenic. Jsou-li postaveny do řady, pak je bereme zprava, začí-náme vodou, následuje bílé víno a poslední je sklenice na červené víno. Jsou-li po-staveny do trojúhelníka, pak se řadí podle výšky, aby nejnižší byla u hosta a nejvyšší směrem ke středu stolu. V obou případech by měla špička nože masového příbo-ru (největší příbor, leží nejblíž k talíři) mířit na číši s červeným vínem. Chceme-li se napít, spolkneme sousto, otřeme si ústa, přiložíme sklenici ke rtům a zlehka se napijeme. Pak sledujeme okraj sklenice, zda jsme na něm nezanechali stopy rtěnky nebo jídla. Pokud ano, nenápadně skvrnu setřeme, a pokud by to nepomohlo, ne-cháme si sklenici vyměnit. 

Chování u stolu
Jídla si objednáváme v pořadí společenské významnosti – nejdříve ženy, pak muži, naposledy hostitel. U menšího počtu osob (dva tři) tlumočí hostitel číšníkovi přání ostatních, u větší společnosti si objednává každý sám nebo partneři jed-nají i za partnerky. První chod bývá obvykle předkrm. Při čekání na objednaná jídla můžeme jíst pečivo, pít vodu, a to bez ohledu na společenskou významnost, ale první servírovaný chod už začíná jíst hostitelka nebo nejvýznamnější osoba u stolu. V dobrých restauracích zahajují oběd nebo večeři drobným pozdravem z kuchyně zvaným amuse-bouche – je to pozornost podniku, který nám chce před-vést zručnost a fantazii kuchaře. 

Jednotlivé chody musí obsluha servírovat najednou celému stolu, a teprve když mají všichni talíře před sebou, může hostitelka nebo hostitel vzít do ruky příbor a dát tím signál ostatním, že mohou začít jíst. Jíme tak, abychom ani nepředbíhali, ani se neopožďovali za ostatními. Tempo si hlídá především hostitel, ten zpomalu-je, když vidí, že spolustolovníci kvůli živé konverzaci jedí pomaleji, a naopak. Nemě-lo by se stát, že někteří jedí a druzí se na ně dívají. Proto si objednáváme předkrm 

Jako první se představuje muž 
ženě, mladší staršímu, podřízený 
nadřízenému. Společensky významnější 
osoba se musí dozvědět jako první, 
s kým má tu čest. Ovšem ruku podává 
jako první žena, starší, nadřízený, 
klient, host. 
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Jak šli tím zdejším světem
Karel Zich a osudy Zichů, Dohalských 
a Vuršů

František Cinger

Koláž ze zachovaných autentických rodinných 
vzpomínek řady osobností, z písní i jejich textů, 
z  historických dokumentů i  současných rozho-
vorů se žijícími partnery zpěváka Karla Zicha 
(1949–2004), jeho sestry prof. UK Marie Dohal-
ské (1937) zachycující víc než 150 let české kul-
tury a společenského i politického života.

Důležitým prapředkem je František Vuršr, 
právovárečník plzeňského Prazdroje. Se ženou 
Klotyldou měli penzion Krásnohorská v  Čes-
ké Kubici, kam se na přelomu 19. a  20. stole-
tí sjížděli pěvecké osobnosti jako Karel Burian, 
Jindřich Jindřich ad. Tam se po vězení ve Víd-
ni s matkou vzpamatovávala Alice Masaryková, 
kterou jiní hoteliéři odmítali ubytovat. Odtud 
přátelství rodiny Vuršů a později Karla Moravce, 
dědečka Karla Zicha, člena Ševčíkova kvarteta, 
s TGM a jeho rodinou. Stejně tak i s Moravcovým 
spolužákem ze studií Janem Kubelíkem a  jeho 
dětmi, včetně syna Rafaela. Druhým dědečkem 
byl estetik prof. Otokar Zich. Nové poznatky 
o odboji otce Karla Zicha prof. matematické lo-
giky Otokara Zicha jr. za 2. světové války i o kon-
fidentech, kteří zapříčinili likvidaci téměř celé 
odbojové skupiny udržující spojení s Londýnem 
i Moskvou.

Přátelství rodin Vuršrů a Zichových i za na-
cismu a  komunismu pronásledovaných Dohal-
ských z Dohalic, které vedlo až ke spojení rodů. 
Václav Dohalský a  Marie Zichová spojily v  70. 
letech život v  manželství, odtud i  pokračování 
jedné větve rodu v jejich synovi a dvou vnucích. 

Váz., asi 350 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KaTEgoRIE aaa

Unikátní svědectví o české kultuře posledních sto let

Karel Zich 
a osudy Zichů, 
Dohalských a Vuršrů

František Cinger
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Pohnuté osudy Václava Dohalského, po roce 1989 prezidenta České klusácké 
asociace, po smrti v roce 2004 prezidenta čestného, dokreslují poválečné osudy 
čs. republiky. Vrcholem je umělecké působení PhDr. filozofie Karla Zicha se sku-
pinou Spiritual kvintet a vlastní kapelou Flop, na něhož vzpomínají přátelé Dušan 
Vančura, Jiří Tichota, František Novotný i  další, mj. Michal Prokop nebo Karel 
Gott. Bohatá fotodokumentace.

– 6 – – 7 –

JAK ŠLI TÍM ZDEJŠÍM SVĚTĚM II .  VLASTENECKÁ PRABABIČKA KLOTYLDA

V
zpomínky celé rodiny Zichových se už po několik generací upí-

nají ke kraji pod Čerchovem, nejvyšší hory Českého lesa, dnes 

jen kousek od hraničního přechodu Folmava a od kouzelného 

pohoří Šumavy. Tam se v polovině 80. let 19. století vydali ani ne třicetile-

tí manželé František a Klotylda Vuršrovi z nedaleké Plzně hledat letní byt. 

Prababička Karla Zicha i jeho sestry Marie měla prý před očima chodské 

kroje, které obdivovala během procesí na sv. Horu, když poutníci chodí-

vali přes Plzeň. Možná proto zamířila tím směrem, navíc tam už z Plzně 

a Domažlic jezdily vlaky, které pak stavěly v bavorském městečku Furth 

im Wald. Krása krajiny, která si vysloužila přízvisko „lesní lázně“, rozhodla.

Nic nevadilo, že v okolí převažoval německý živel. V chudém kraji měly 

mnohé chalupy jen hliněnou podlahu a  uprostřed živé ohniště. Jedno 

léto bydleli ve staré chalupě, kde se říkalo U Riedlů; další rok přijali místo 

u kováře. Pro družnou povahu se sblížili s místními, mezi něž na svůj letní 

pobyt jezdil i dr. Vilém Kurz, pedagog a aktivista Klubu českých turistů, 

otec pozdějšího stejnojmenného slavného klavíristy. Už v roce 1894 jím 

iniciovaná provizorní rozhledna na Čerchově nesla jeho jméno, což platí 

do dnešních dnů. 

„Co kdybyste si postavili penzion?“ vyzval je jednoho dne.

Upřímné vlastence nemusel pro českou věc burcovat. A  tak v  roce 

1896 mohli do novostavby hotelového typu přijet první hosté. 

Klotylda požádala Elišku Krásnohorskou, kterou znala z pražské spo-

lečnosti emancipovaných žen, zda by ho mohla nazvat jejím jménem. 

Souhlas dostala, navíc i její proslov k otevření velebící paní Klotyldu i její 

plzeňskou přítelkyni, spisovatelku Marii Poppeovou. A co víc, od té doby 

vítaly v penzionu všechny návštěvníky kamenné desky s její básní Chod-

ská, do nichž byla vlastenecká slova této umělkyně vytesána.

↑ Společnost před penzionem Krásnohorská v České Kubici z roku 1911 po koncertu Pě-

veckého sdružení moravských učitelů. Zleva Karel Procházka ze Ševčíkova kvarteta, skla-

datel Josef Suk, nad jeho levým ramenem Ferdinand Vach, zakladatel a sbormistr sdružení 

moravských učitelů, s hůlkou pěvec Karel Burian, dále ve světlém obleku Jaroslav Šafařo-

vic, ředitel Národního divadla. S bílou vestou violista Karel Moravec, nad jeho levým rame-

nem Klotylda Vuršrová, dále hudebník a etnograf Jindřich Jindřich a Bedřich Váška, rovněž 

člen Ševčíkova kvarteta.

Archiv Marie Bořek–Dohalské
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Má léta u Diora
Suzanne Lulingová

Suzanne Lulingová byla jednou z  výjimečných 
osobností Diorova nejužšího týmu. Právě ona 
měla rozhodující podíl na vzestupu tohoto mód-
ního domu a jeho věhlasu doma i v zahraničí.

Christian Dior a  Suzanne Lulingová se na-
rodili v Granville a znali se odjakživa. Ona nikdy 
nepochybovala o  jeho úspěchu, on obdivoval 
její nevyčerpatelnou energii a  dobrou náladu. 
Suzanne před válkou pracovala v  oboru rekla-
my po boku Marcela Bleustein-Blancheta, za-
kladatele skupiny Publicis, a na kariéru v oblasti 
módy neměla ani pomyšlení. Když si ale Chris-
tian v  roce 1946 otevřel vlastní módní salon, 
trval na tom, aby jeho podnik, prodej a komu-
nikaci vedla právě Suzanne. Tak se tato žena 
výjimečného temperamentu a  neodolatelného 
šarmu stala jednou z  klíčových postav značky 
Christian Dior a  neopominutelnou osobností 
pařížské smetánky té doby. Své vzpomínky na 
„ducha jedné epochy“ zachytila formou krát-
kých textů doprovázených fotografiemi.

Přeložila Jana Chartier

So long, Marianne

Kari Hesthamarová

Marianne bylo dvaadvacet let, když se svým 
partnerem, norským spisovatelem Axelem Jen-
senem, pobývala na řeckém ostrově Hydra. 
Jednoho dne ji při nákupu v  místním koloniá-
lu jakýsi mladý muž pozval do restaurace, kde 
právě seděl se svými přáteli. Představil se jako 
Leonard Cohen – tehdy to byl ještě málo známý 
kanadský básník. Když ji a jejich synka nevyzpy-
tatelný, výbušný Axel nakonec kvůli jiné ženě 
opustil, Leonard ho u Marianne zastoupil a zro-
dil se nový hluboký, láskyplný milostný vztah.

So long, Marianne je intimní záznam Mari-
annina životního příběhu, od jejího mládí v Oslo 
přes pomíjivou romanci s Axelem a  líčení živo-
ta mezinárodní umělecké kolonie na Hydře od 
60. let minulého století k  osudu Mariannina 
vztahu s Leonardem Cohenem a  jejímu pozděj-
šímu životu. Je obohacený o dosud nepubliko-
vané Cohenovy básně, korespondenci mezi ním 
a  Marianne a  autorčiny poznatky z  rozhovorů 
s Cohenem.

Přeložil Miroslav Jindra

Váz., 216 stran, 8 stran přílohy
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
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Váz., 248 stran
140 x 210 mm
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„Za každým velkým mužem hledejte ženu!“ Vzpomínky šéfky 
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Vzpomínky šéfky Diorovy kanceláře z let 
největšího rozkvětu slavné značky
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Suzanne Lulingová byla jednou z výjimečných osobností 
Diorova nejužšího týmu. Právě ona měla rozhodující podíl 
na vzestupu tohoto módního domu a jeho věhlasu doma 

i v zahraničí.
 

Christian Dior a Suzanne Lulingová se narodili 
v Granville a znali se odjakživa. Ona nikdy nepochybovala 
o jeho úspěchu, on obdivoval její nevyčerpatelnou energii 
a dobrou náladu. Suzanne před válkou pracovala v oboru 

reklamy po boku Marcela Bleustein-Blancheta, zakladatele 
skupiny Publicis, a na kariéru v oblasti módy neměla 

ani pomyšlení. Když si ale Christian v roce 1946 otevřel 
vlastní módní salon, trval na tom, aby jeho podnik, prodej 

a komunikaci vedla právě Suzanne. Tak se tato žena 
výjimečného temperamentu a neodolatelného šarmu 
stala jednou z klíčových postav značky Christian Dior 

a neopominutelnou osobností pařížské smetánky té doby. 
Své vzpomínky na „ducha jedné epochy“ zachytila formou 

krátkých textů doprovázených fotografiemi.

„Za každým velkým
mužem hledejte ženu!“

Není podle rozkresu
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Suzanne Lulingová byla jednou z výjimečných osobností 

Diorova nejužšího týmu. Právě ona měla rozhodující podíl 

na vzestupu tohoto módního domu a jeho věhlasu doma 
i v zahraničí.
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Jmenuju se Tomáš
ota Kars

Tato knížka se snaží stručně zrekonstruovat 
skutečný příběh života Tomáše Holého, nahlí-
žený různými blízkými lidmi ze všech zásadních 
období jeho života z  rozdílných úhlů. Obsahuje 
jen ověřená fakta, která se nejeví být jen pou-
hou zábavnou historkou, jež se mohla odehrát 
i  jinak. Neuvádí samozřejmě ani věci intimní 
a snaží se, aby Tomášův život nevyzněl jako jed-
na velká jízda (což zcela určitě nebyl), ale zá-
roveň některé typické příhody a detaily zmiňuje 
právě proto, aby tento srdečný, upřímný a ote-
vřený kluk a mladý muž byl v této knize skuteč-
ným člověkem a Tomášem, nikoliv slavnou hvěz-
dou či neskutečným svatým.

Váz., asi 200 stran
140 x 210 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: listopad
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Již vyšlo

Skryté Čechy
Putování za obvyklé obzory

Václav Vokolek

Velký český básník a  vizionář Otokar Březina 
nazval jeden ze svých esejů Skryté dějiny. Spo-
jíme-li skryté dějiny s  místem, kde se odehrá-
ly, otevře se před námi docela neznámá a  ne-
pojmenovatelná duchovní a  historická krajina. 
Právě po ní by Putování za obvyklé obzory mělo 
být průvodcem.

Pohled za obvyklé obzory je značně široký. 
Jedná se o pohled z vyvýšeného místa, ze které-
ho lze krajinu přehlédnout, nahlédnout do jejích 
tajemství. Pohled do ukrytých a zapomenutých 
dějů je důležitým rozšířením našeho pohledu na 
minulost, ale i na přítomnost.

Váz., asi 320 stran
190 x 245 mm
Cena cca 549 Kč
Termín vydání: listopad
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Netradiční průvodce po známých i neznámých místech české krajiny
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SKRYTÉ
ČECHY

Netradiční průvodce po známých i neznámých 
místech české krajiny
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Mise Haiti
Tomáš Šebek

V lednu 2010 zasáhlo Haiti ničivé zemětřesení, kte-
ré připravilo o život statisíce lidí a postihlo celkově 
miliony obyvatel této nádherné karibské země. Me-
zinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic 
zasahovala na místě již od prvních hodin a během 
pěti měsíců po katastrofě ošetřila téměř 200 tisíc 
pacientů a provedla více než 11 tisíc operací.
Při vší úctě k  této organizaci a  vážnosti situace 
není tento příběh výčtem suchých a většinou tra-
gických faktů. Není ani oficiálním stanoviskem 
Lékařů bez hranic. Je to osobní příběh českého 
chirurga, který se k Lékařům bez hranic připojil 
a  prožil s  nimi své první měsíce spolupráce na 
Haiti v roce 2010 a 2012.
Formou původně blogových příspěvků, které 
vznikaly bezprostředně každý den přímo na misi, 
reportážním způsobem s prvky černého humoru, 
naturalismu, nadsázky a také určité míry vulgari-
ty autor popisuje svá pracovní i volnočasová po-
zorování. Vzhledem k velkému zájmu nyní kniha 
vychází ve čtvrtém a přepracovaném vydání.

TOMáš šEBEk (*1977) působí jako chirurg v praž-
ské Nemocnici Na Františku. S Lékaři bez hranic 
poprvé vyjel roku 2010 na misi na Haiti, kterou 
o dva roky později zopakoval. Literárně zpraco-
val i své zážitky ze dvou misí v severním Afghá-
nistánu (2013, 2015) a v Jižním Súdánu (2017). Od 
Svazu českých lékařů získal Cenu za statečnost.

Váz., asi 248 stran
druhé doplněné vydání
130 x 200 mm
Cena 289 Kč
Termín vydání: listopad
KaTEgoRIE a

Reportáž ze světa Lékařů bez hranic
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MISE HAITI
Tomáš Šebek

Český chirurg pět měsíců 
s Lékaři bez hranic

připravujeme 
e-book
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Příběh Berlín
Martin Jonáš, Veronika Jonášová

Hitlerův i  Honeckerův bunkr, nejdivočejší noční 
kluby, uprchlické kempy, místa, kde Angela Mer-
kelová rozhoduje o osudu Evropy. Berlín je město 
s barvitou historií a fascinující současností, plné 
života, módy, umění, energie a neustálých změn.
Martin Jonáš německou metropoli důkladně po-
znal jako student i jako zpravodaj České televize, 
kde pracoval na několika stovkách reportáží. Ve-
ronika Jonášová je dlouholetá novinářka a o Berlí-
nu a německé politice pravidelně psala například 
do deníku E15.

Jejich společná kniha je nejen čtivým prů-
vodcem nejmodernějších a v češtině takřka nepo-
psaných dějin města, ale najdete v ní i informace, 
o kterých se v běžných průvodcích zaručeně nedo-
čtete. Kniha vybízí k intenzivní, angažované pouti 
městem, kde místa ožívají příběhy a  za fasádou 
nenápadných ulic vyvstává stále živá a často mi-
mořádně dramatická minulost. Znalost místní to-
pografie se prolíná s  reportážními zkušenostmi, 
příběhy a  zmínkami o  inspirujících  osobnostech. 
To vše je doplněno nádhernými fotografiemi.

Váz., 288 stran
140 x 210 mm

Cena cca 289 Kč
Termín vydání: říjen

                              KaTEgoRIE a

Světová metropole očima televizních zpravodajů

připravujeme 
e-book

Již vyšlo
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Jak se žije padesátkám
aneb Čarodějnice neupalovat!

Daniela Kovářová, Radim Uzel

Žena zralého věku to nemá ve světě plném mlá-
dí jednoduché, zvláště pokud ji ze všech stran 
sledují ostříží zraky dospívajících potomků, 
chátrajících matek, nedosažitelných mužů, za-
ujatých kolegů, jiných závistivých žen i kritické 
společnosti, jež povrchně soudí, že zralá žena 
už má vše podstatné vlastně za sebou.

Že tomu tak ve skutečnosti není a že i na čaro-
dějnici 50+ ještě mnohé čeká, dokazuje právě toto 
ironické pojednání sepsané známou advokátkou 
i věhlasným sexuologem, tedy autory, kteří o že-
nách, mužích i strastech tohoto světa leccos vědí.

Ilustrovala Maja Baláž Váz., asi 248 stran
140 x 210 mm

Cena cca 289 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

Vtipně, ironicky a politicky nekorektně pojatý výzkum mapující 
trudný osud žen, jež překročily padesátku

ANEB ČARODEJNICE
    NEUPALOVAT!

RADIM

UZEL
DANIELA

KOVÁŘOVÁ

Jak se žije
 padesátkám

Příběh filmu
Po strništi bos

Jan Svěrák

Režisér Jan Svěrák vypráví, jak vznikal jeho nej-
novější film, a prozrazuje, co byli herci ochotni 
svým rolím obětovat, proč se točilo až ve vzdá-
lených Slavonicích a jak se filmový scénář liší od 
knižních vzpomínek Zdeňka Svěráka.

Výpravná publikace s  množstvím barev-
ných fotografií a  dokumentů nechává čtenáře 
nahlédnout do úspěšné tvůrčí dílny otce a syna 
Svěrákových a  do zákulisí natáčení jednoho 
z  nejočekávanějších filmů roku 2017. Historky 
z natáčení, postřehy a úvahy tvůrců, řešení au-
torských i technických problémů – to vše z první 
ruky – dělá knihu atraktivní nejen pro odborní-
ky, ale pro každého milovníka českého filmu.

Váz., 136 stran
210 x 240 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: srpen
KaTEgoRIE aaa

Klapka, Obecná škola podruhé! Aneb jak se točil nejnovější film 
Jana Svěráka

79

Strniste_blok.indd   79
21.07.17   10:53

78

V doupěti, které se líbilo malým hercům, 
se natáčet nedalo. Nové doupě se 
muselo postavit jako rozpůlené vajíčko. 

Strniste_blok.indd   78
21.07.17   10:53

Již vyšlo

připravujeme 
e-book

ANEB ČARODEJNICE

    NEUPALOVAT!

RADIM

UZEL
DANIELA

KOVÁŘOVÁ

Jak se žije
 padesátkám

Desatero paDesátileté 
čaroDějnice
1. Patrně už neotěhotníte.
2. V tramvaji vás pouštějí sednout.
3.  Začínáte se starat o své tělo. Musíte – přestává 

vám totiž fungovat.
4.  Objevila jste v zrcadle novou vrásku? 

Radujte se! Znamená to, že stále vidíte.

5.  Nemusíte běžet, abyste stihla tramvaj. Jste totiž 

ráda, když na zastávku vůbec 
dojdete. Velmi často ovšem až na místě zjistíte, že 

linka MHD byla mezitím zrušena.
6.  Poznáváte nové zajímavé lidi: kardiologa, 

ortopeda, oftalmologa, gastroenterologa, urologa 

nebo psychiatra.
7.  Nemusíte si kupovat nové knihy – můžete znovu 

číst kteroukoliv z vaší knihovny. 
Velmi pravděpodobně jste totiž už zapomněla, 

o čem ta kniha vlastně vypráví.
8.  Upadnete-li na ulici, nemusíte se stydět – nikdo si 

vás totiž nevšimne.
9.  Přestáváte si vybavovat jména – jste ráda, 

když vůbec rozpoznáte pohlaví.
10. Nepřátel ubývá – začínají totiž umírat
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Již vyšlo

AHA! RODIČOVSTVí
SOUROzEnCI
Dr. Laura Markhamová

Známá doktorka Laura Markhamová, autorka 
úspěšné knihy AHA! Rodičovství, se tentokrát 
zabývá sourozeneckými vztahy. Poskytuje jed-
noduché, ale účinné návody, jak pomoci dětem 
zvládat emoce, vyjadřovat své potřeby a samo-
statně řešit spory. Díky jednoduchým postu-
pům by děti měly být schopné vytvořit si mezi 
sebou láskyplné pouto a umět dobře vycházet 
s druhými.

Kniha obsahuje praktické a výzkumem podlože-
né rady, jak:

•	 si vytvořit hluboký vztah ke každému z va-
šich dětí, aby skutečně uvěřily tomu, že ni-
koho jiného nemůžete milovat více;

•	 vytvořit láskyplné rodinné prostředí, které 
podněcuje smích a minimalizuje hádky;

•	 naučit děti zdravému emočnímu sebeříze-
ní (samostatné řešení konfliktů, které jim 
umožní naplnit vlastní potřeby a  respekto-
vat potřeby druhých);

•	 pomoci dětem vypěstovat celoživotní sou-
rozenecké pouto a  prohloubit v  nich vzta-
hové dovednosti, které budou potřebovat 
k  vytváření zdravých přátelských i  pracov-
ních vztahů a posléze i vztahů v jejich vlast-
ních rodinách.

Váz., asi 295 stran
145 x 210

Cena cca 269 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

Pokračování světového bestselleru Aha! Rodičovství

Jak přestat křičet a začít žít s dětmi v harmonii

Dr. Laura Markhamová

RODIČOVSTVÍ
AHA!
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ÍVětšina knih na téma rodičovství se zaměřuje na změnu chování 

u dě� . Kniha, kterou držíte v rukou, začíná u nás – tedy u rodičů. 
Pomůže nám lépe porozumět vlastním emocím. Poskytuje jedno-
duché a prak� cké návody, jak zpracovat naše reakce, abychom 
byli schopni dě�  vést s empa� í, pomocí stanovení zdravých hranic 
a jasné komunikace.

Hlavní vzkaz autorky zní: 
„Pečujte o emociální vztah mezi vámi a dítětem, docílíte opravdové 
a trvalé změny. Máte-li toto zásadní pouto s vaším dítětem, nepo-
třebujete vyhrožovat, vyčítat, prosit, uplácet ani trestat.“

Tři výchovné principy doktorky Laury Markhamové:
• umění seberegulace
• napojování se na dítě a vytváření hlubokého vztahu
• koučink, nikoli kontrola

„Jednoduché, a přesto revoluční poselství lásky.“
Nancy Samalin, autorka několika bestsellerů o výchově dítěte

„Pokud chcete být jako rodič klidnější a mít větší sebedůvěru, tato 
kniha je určena právě pro vás. Laura Markhamová vám pomůže 
pochopit příčiny chování vašeho dítěte.“
Elizabeth Pantley, autorka knihy Klidné spaní a ukládání (vyšla i česky) 
a mnoha dalších

A
H

A
!

MLADÁ FRONTA

AHA-rodicovstvi-prebal-FF_2.indd   1 pondělí27.6.16   11:57
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RODIČOVSTVÍ
SOUROZENCI

AHA!

připravujeme 
e-book

Jak přestat křičet a začít žít s dětmi v harmonii

Dr. Laura Markhamová
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Většina knih na téma rodičovství se zaměřuje na změnu chování 

u dě� . Kniha, kterou držíte v rukou, začíná u nás – tedy u rodičů. 

Pomůže nám lépe porozumět vlastním emocím. Poskytuje jedno-

duché a prak� cké návody, jak zpracovat naše reakce, abychom 

byli schopni dě�  vést s empa� í, pomocí stanovení zdravých hranic 

a jasné komunikace.

Hlavní vzkaz autorky zní: 

„Pečujte o emociální vztah mezi vámi a dítětem, docílíte opravdové 

a trvalé změny. Máte-li toto zásadní pouto s vaším dítětem, nepo-

třebujete vyhrožovat, vyčítat, prosit, uplácet ani trestat.“

Tři výchovné principy doktorky Laury Markhamové:

• umění seberegulace

• napojování se na dítě a vytváření hlubokého vztahu

• koučink, nikoli kontrola

„Jednoduché, a přesto revoluční poselství lásky.“

Nancy Samalin, autorka několika bestsellerů o výchově dítěte

„Pokud chcete být jako rodič klidnější a mít větší sebedůvěru, tato 

kniha je určena právě pro vás. Laura Markhamová vám pomůže 

pochopit příčiny chování vašeho dítěte.“

Elizabeth Pantley, autorka knihy Klidné spaní a ukládání (vyšla i česky) 

a mnoha dalších
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RODIČOVSTVÍ
SOUROZENCI
AHA!

Budu maminka
Zápisník a průvodce těhotenstvím 
v jednom

Jana LeBlanc

Jaké to bylo, když jste byla těhotná? Teď, kdy 
každý váš krok vede vaše břicho, se vám možná 
zdá, že na tohle období nikdy nezapomenete. 
Bohužel pravda je taková, že kvůli vašemu pupí-
ku se zmenšuje všechno kolem, včetně vaší pa-
měti. Porodíte a najednou vám přijde líto, kolik 
detailů vám z ní vypadlo. A co teprve za pár let!

Nemusíte podléhat tlakům moderní doby, 
která vám velí chodit plavat, cvičit jógu a dopřá-
vat si masáže. Ale jednu věc udělejte. Pořiďte si 
tenhle deník. Přečtěte si, jak právě vypadá vaše 
miminko a co každý týden dělá. A pak pište, ma-
lujte, vystřihujte, lepte a počmárejte ho vším, co 
si chcete zapamatovat z těch čtyřiceti týdnů, kdy 
jste dva v jedné. Cílem tohohle zápisníku a inter-
aktivního průvodce v jednom je to, aby vás bavil 
a přinášel radost nejen vám, ale třeba i vašemu 
dítěti, až mu ho jednou předáte jako dárek.

Ilustrovala Martina Pavlová

Váz., cca 296 stran
140 x 210 mm
Cena 349 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Budete maminkou? Zápisník a interaktivní průvodce těhotenstvím 
v jednom!

Již vyšlo
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štěstí na talíři
Lada Nosková

Poznejte život, jak jste ho ještě neochutnala. 
Protože jídlo v této kuchařce není hřích.

Najíst se je normální. A nejen to. Každá lží-
ce by měla být zážitkem a radostí. Hlavně žádný 
špatný pocit nebo černé svědomí!

Hubnutí se nerovná hladovění. Právě na-
opak. Čekají vás talíře plné barevného, chutné-
ho a zdravého jídla, které se na vás směje. Bu-
dete štíhlá, a přitom bez stresu a v pohodě.

A přitom si pochutnáte! Vaše návštěvy vás 
budou prosit o recepty.

Autorka vyladila jídla, která tělu i duši dělají 
dobře, takže Vás i vaši rodinu čeká… nový, lepší 
život!

MgR. LADA nOSkOVá je nutriční poradkyně 
(www.dietplan.cz). Už šestnáct let učí své klienty 
jíst. Jíst zdravě a hlavně vyváženě. Klade důraz 
na kvalitní suroviny a perfektně vyladěnou sklad-
bu stravy, takže klienti tento systém stravování 
milují a i vám může s Ladou život zachutnat.

Váz., asi 280 stran
190 x 245 mm
Cena cca 449 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE aaa

Dietní plán na zdravý život

12
13

INgredIeNCe
Jáhly (suchý stav) 30 g
Polotučné mléko 80 g 

Med 5 g
Vanilkový extrakt

Vanilkový protein 20 g
Mák 15 g

Řecký jogurt 0 % tuku 70 g
Citronová kůra 

Jahody 50 g

kAlorICká hodNoTA
1430 kJ

B28/S36/T9

1.  Jáhly důkladně properte ve studené 
vodě a třikrát je spařte horkou vodou, 
aby nebyly hořké. 

2. do hrnce nalijte 50 ml vody 
s mlékem, přidejte med, vanilkový 
extrakt, jáhly a vše přiveďte k varu. 
Plamen ztlumte na minimum, hrnec 
přikryjte utěrkou. Vařte asi 15 minut, 
dokud jáhly nezměknou a nevsáknou 
veškerou tekutinu. 

3. Přimíchejte vanilkový protein,  
mák, řecký jogurt a citronovou kůru.  
ozdobte jahodami.

Jáhlovo-maková kaše 
Jako Pro PanenkU 

snídaně

Jáhly jsou dobře 
stravitelné. Patří mezi 
přirozeně bezlepkové, 

zásadité a tradiční 
potraviny.  

Co je to?:

32
33

1
2
3

e mi fuk, co si kdo o mně 
myslí! V tuhle chvíli, v tenhle 
moment. Je mi totiž skvěle! 
Vlasy mi vlají ve vzduchu, srd-
ce buší a po spáncích stékají 

první kapky potu. Ale já to moc nevní-
mám, protože právě vidím vycházet 
slunce. Běžím. Pravá, levá, pravá, levá... 
Ten pocit, kdy tělo pracuje jako dokona-
lý stroj, vážně miluji. Ano, vím, že za dva 
tři kilometry mě začne píchat v boku 
a euforie z pohybu se vytratí, ale co! Teď 
cítím, že skutečně žiju. Se vším všudy! 
Přiznávám ale, že ten zvyk chodit pravi-
delně běhat mám hodně vydřený. Mu-
sela jsem si i běh zamilovat postupně. 
Co mi pomohlo?

Každá to známe:
večer usíNáme s tím, že ráNo 
musíme rozhodNě jít běhat. 
ta lahev prosecca a sýry 
jsou Naše čerNé svědomí. 
ale co?! zítra je taky deN. 

být stylová
Ať mě chlapi umučí, ale já prostě 
potřebuji mít na sobě to správné 
oblečení. Ne funkční, chladivé 
nebo hřejivé... Ale to, co mi sluší! 
mít dobré kecky
dost zásadní jsou i boty, které  
mě v mé snaze podpoří. Chci mít 
pocit, že jsem gazela! Běhám v te-
rénu, tak beru terénní. když mám 
chuť na silniční kolečko, sáhnu 
po speciálkách na tenhle povrch... 
vědět, co chci 
Jsou dvě věci, které mě vždycky do-
nutí běžet líp a dál: parťák a cíl. hle-
dám způsoby, jak nad sebe dostat 
bič. Vím už, že až bude po všem, 
budu šťastná. A o to jde, ne?

Jak se dokopat.

   Jak už konecne 
vybehnout!

Jak se donutit  
se hejbnout.

J

16 17

INgredIeNCe
Quinoa (suchý stav) 25 g

ovesné vločky 10 g 
kakao 8 g

Polotučný tvaroh 170 g  
agávový sirup 5 g

Vanilka
Maliny 40 g

 
kAlorICká hodNoTA

1449 kJ 
 B25/S37/T11

1. Uvařte quinou podle návodu (cca  
15 minut) doměkka. Přidejte vločky 
a kakao a dobře promíchejte. Tvaroh 
oslaďte agávovým sirupem, ochuťte 
vanilkou. 

2. Maliny rozmačkejte vidličkou 
na kašičku. do skleničky střídejte 
po vrstvách a podávejte.

Quinoová sklenička
zaTraCeně doBrá 

snídaně

Mléčná rýže
Pro VaŠe MiLáČky

INgredIeNCe
rýžové vločky 30 g

Řecký jogurt 0 % tuku 140 g
odtučněný tvaroh 80 g 

Med 5 g
Špetka vanilky  

Slunečnicová semínka 10 g
Jahody 60 g 

kAlorICká hodNoTA
1421 kJ 

 B28/S42/T6

1. rýžové vločky povařte zhruba  
5 minut ve vodě. Sceďte je a nechte 
vychladnout. Zlehka vmíchejte jogurt 
a tvaroh, oslaďte medem. Přidejte 
vanilku a semínka. 

2. Jahody použijte na ozdobu nebo  
je rozmačkejte do mléčné rýže.

Varianta

Tahle dobrota skrývá 

 tajemství.

Odhalte ho lžicku 
po lžicce.

10 11

snídaně

Božská rána
1
2
3

Snídaně je základ. Na tom  
se prostě musíme shodnout. 
Žádné: Já nemám ráno 
hlad! Nestíhám! Nesnídám... 
Zapomeňte.

Vynechat snídani je cesta ke  
kilům navíc, a ne naopak!

Chce to ale jediné – večeřet 
s nepřítelem, tedy zlehka. 
Pak totiž ráno budete mít 
hlad i chuť dát si do nosu. 

Nemáte čas? 
Udělejte si smoothie, můžete ho 
popíjet třeba i cestou do práce. 
Stačí si večer nakoupit dost ovoce. 
Nejlepší sNídaNě…
... je taková, která obsahuje zdroje 
energie (sacharidy) i zdroje nasy-
cení (bílkoviny). Je to v poměru 
půl napůl. Tak se mrkněte na re-
cepty, ať máte inspiraci. Zaručuji, 
že po nich nebudete mít hlad. 
A ještě si smlsnete!

Když...
 ... si ráno dáte sladkou snídani, 

nebudete ve čtyři odpoledne, nebo 
dokonce večer, šmejdit po kanceláři 
či spíži a nabízet život za kus čoko-
lády nebo něčeho sladkého. Takže 
žádné námitky, že vy to tak nedělá-
te – zkuste se ráno najíst!

 ... vynecháte snídani, čekejte hor-
ší soustředění, nízké nasazení, špat-
nou kreativitu a zkrátka den, kdy vás 
ani pět kafí na nohy nepostaví.

 ... si ji dáte, zjistíte, že je vám 
vlastně příjemně ve vlastním těle. 

Místo lití oleje 
na pánev 

používejte olej 
ve spreji. Ušetříte 

kalorie! 

Muj tip:

dlouhá 
a nekoncící



48 49Mladá fronta podzim–zima 2017 Mladá fronta podzim–zima 2017

zdravé dobroty
Henrietta Inmanová

Zdravé dobroty jsou plné inspirativních receptů, 
podle kterých můžete připravovat sladké i sla-
né pamlsky zcela bez lepku, mléčných výrobků 
a rafinovaného cukru.

V první části Zdravých dobrot ukáže vyučená 
cukrářka Henrietta Inmanová, jak zásobit spíž 
nejrůznějšími místními, sezonními a průmyslově 
nezpracovanými ingrediencemi. Poté prozradí 
své základní recepty včetně nepostradatelných 
rad, jak namáčet a sušit ořechy, semínka, luště-
niny a pseudoobiloviny a jak si vyrobit vynikají-
cí ořechová mléka, krémy a másla, bezlepkové 
těsto či lahodné domácí marmelády.

Následuje přes 75 překrásně nafocených re-
ceptů, takže můžete připravit cokoliv od parád-
ních dortů, přes úžasně vláčné muffiny a  zdraví 
prospěšné chlebíčky až po senzační raw dezerty 
a  vynikající dortíky a  koláčky. Jsou vhodné pro 
všechny a dokazují, že zdravé pečení ještě nemusí 
znamenat kompromisy ohledně chuti či vzhledu.
 
Přeložila Martina Burešová

Brož., 176 stran
191 x 250 mm
Cena cca 369 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Výborné lahůdky z celozrnných, přírodních a výživných ingrediencí

Recepty z bylinek
Ursel Bühringová

Tato kniha je bohatým zdrojem léty prověřených 
receptur od Ursel Bühringové a mnoha dalších 
učitelů z proslulé Freiburské školy léčivých by-
lin.

Najdete v  ní bylinkovou pomoc proti nej-
častějším zdravotním potížím, které se týkají 
každého z nás. Dozvíte se v ní například, jak se 
vypořádat s poruchami trávení či bolestmi bři-
cha, jak posílit imunitní systém, jak vyléčit na-
chlazení, kašel či akutní sennou rýmu, jak pečo-
vat o srdce a rozproudit krevní oběh, jak ošetřit 
drobná poranění či bojovat se stresem a bolest-
mi hlavy. Doplněná je navíc osobními doporuče-
ními a tipy autorek a autorů.

Celkově obsahuje více než 115 vyzkoušených 
receptů doplněných barevnými fotografiemi a je 
určena pro všechny věkové kategorie.

Přeložil Rudolf Rada

Váz., 144 stran
176 x 240 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: srpen

KaTEgoRIE a

Pokladnice vědomostí, rad a tipů od proslulých léčitelů

Již vyšlo
Aperitiv a digestiv 19

18 Co je dobré pro břicho P R E V E N C E  &  P OŽ I T E K

M o j e  Š v é d s k é  k a p k y

Švédských kapek existuje mnoho. Prý je vytvořil jeden švédský 

lékař za Třicetileté války, aby udržoval svůj oddíl zdravý. 

Ve starých dobách se tato směs nazývala teriak (počeštěně 

dryák) – jakýsi všelék nebo „elixír dlouhověkosti“. Za účinnost 

vděčí hořčinám. Pro školu léčivých bylin jsem vytvořila svou 

vlastní recepturu, která je velice prospěšná a dobře se snáší – 

a zdaleka přesahuje pouhou podporu trávení. Tyto švédské 

kapky tonizují a posilují, zahřívají zevnitř a podporují imunitní 

systém.

na 1 ,5 l itru
20 g andělikového kořene
18 g puškvorce
po 10 g měsíčkového květu a hořcového kořene

po 5 g muškátového oříšku, kardamomu a svitku skořice

2 g nátržníkového kořene
1¼ litru 40% vodky
moždíř, bavlněná látka, šroubovací sklenice (2 litry), kapací 

lahvička (50 ml)

příprava
• Veškeré koření rozmělníme v moždíři.
• Společně s vodkou ho dáme do sklenice. Necháme 14 dnů stát, 

přičemž každý den protřepeme.
• Přes látku přefiltrujeme do kapaček. Lahvičky popíšeme.

• Užíváme vnitřně jako kúru, při níž tři až šest týdnů dvakrát 

denně vypijeme 10 až 30 kapek ve vodě nebo čaji. Švédské kap-

ky mají celkově posilující účinek.

Recept od Ursel Bühringové

P o ž i t k á ř s k ý  t r á v i c í  č a j

Prevence je kouzelné zaklínadlo; není nám zatěžko, když je 

rychlá – nebo když dobře chutná. Jako prevenci zažívacích 

potíží vyzkoušejte mou čajovou směs, která chutná dokonce 

i dětem! Čtyři vybrané bylinky jsou velmi účinné každá sama 

o sobě; dohromady však tvoří neporazitelný tým.

na 100 gramů čajové směsi
po 30 g pomerančové kůry a fenyklového semene

po 20 g mátového a meduňkového listu
moždíř

příprava
• Na 1 šálek roztlučeme 1 polévkovou lžíci čajové směsi v moždíři, 

přelijeme 250 ml horké vody, necháme přikryté 10 minut vyluho-

vat a slijeme.
• V případě potřeby nebo denně pijeme tři šálky tohoto čaje.

Recept od Ursel Bühringové

Dietní prohřešky
Tento čaj pijte především tehdy, 

když máte před sebou nebo za 

sebou dietní prohřešky.Jsou plné zdraví
Tento výluh je krásným dár-

kem pro přátele a příbuzné, 

kteří dbají na své zdraví. 

Každá z rostlin je sama 

o sobě dostatečně účinná: 

měsíček je protizánětlivý 

a žlučopudný, nátržník 

stahuje a potlačuje bakterie. 

Puškvorec dostojí své pověsti 

posilující hořké žaludeční 

byliny. Andělikový kořen 

podporuje trávení a posilu-

je, muškátový oříšek mírní 

nadýmání a nucení na zvra-

cení. Hořcový kořen stejně 

jako kardamom podporuje 

trávení a navíc posiluje slabý 

žaludek. A skořice uvolňuje 

křeče a zahřívá.

PREVENCE & POŽITEK
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Již vyšlo

Váz., 384 stran
195 x 250 mm

Cena 599 Kč
Termín vydání: září

KaTEgoRIE aaa

Odpověď na otázku, kterou si klademe skoro denně: 
„Co zase uvařit k večeři?“

Druhý díl knihy Jde to i  bez mléka a  vajec vol-
ně navazuje na první Jde to i bez pšenice. I ten-
tokráte se výživový specialista Petr Havlíček 
a  šéfredaktorka Diety Petra Lamschová zaměří 
na zdravý životní styl a  zdravé jídlo. A  jak bylo 
řečeno v  názvu, konkrétně na jídelníček bez 
mléka a bez vajec. Alergií či potravinovou into-
lerancí na mléko a mléčné potraviny trpí v dneš-
ní době značná část populace. Proč? Co za tím 
stojí? A proč se k této skupině přidává také aler-
gie a  potravinová intolerance na vejce? To vše 
zjistíte v nové knize v otázkách a odpovědích na 
toto téma. A  inspirací vám budiž také spousta 
nových a zajímavých receptů, ve kterých se na-
učíte, jak se s tímto problémem ohledně vyne-
chání kravského mléka a  vajec z  jídelníčku vy-
pořádat.

Váz., asi 144 stran
170 x 245 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: listopad
KaTEgoRIE aaa

Druhý díl úspěšné řady známých nutričních specialistů věnované 
módním trendům

Des recettes lues en un coup d’œil,
réalisées en un tour de main !

2 3 Une belle photo
du plat, explicite
et gourmande.

Une recette très courte,
simple, claire et précise.

Temps de préparation réduit,
il n’y a plus qu’à laisser cuire !

1 2 à 6 ingrédients par recette,
présentés visuellement.

SUPER
RAPIDE

SUPER
BON

SANS VAISSELLE 
(ou presque)

4

19,95 € Prix TTC France
VIII-2015
85-8897-3/01
ISBN : 978-2-01-396365-7

KUCHAŘKA
NA SVĚTĚ

M L A D Á  F R O N TA

NEJSNADNĚJŠÍ

Jde to i bez mléka a vajec
Petr Havlíček, Petra Lamschová

Simplissime 
nejsnadnější kuchařka 
na světě
Jean-François Mallet

Není vůbec snadné přicházet každý den s  no-
vými nápady, které ocení děti i dospělí, a umět 
v kuchyni stále vynalézat nové recepty jen z těch 
několika málo zásob, které člověk najde v  led-
ničce nebo ve spíži.

Autor v knize dobře zužitkoval své dlouhole-
té zkušenosti s  vařením a  více než 200 receptů 
upravil tak, aby se pokrmy skládaly z maximálně 
6 surovin a byly hotové za 10 až 15 minut. Jsou 
rychlé a  snadné, a  přitom skvěle vypadají a  la-
hodně chutnají. Díky promyšlené kombinaci pří-
sad a ingrediencí je skutečně možné uvařit dobrá 
jídla, a  dokonce i  ohromit všechny u  stolu, aniž 
strávíte vařením dlouhé hodiny. Předpokladem 
je mít doma vodu, sporák, lednici, pánev, litinový 
hrnec, dobrý nůž, sůl, pepř a  olej. Pak už stačí 
osvojit si základní techniky – a můžete začít.

Tato kniha je stejně jednoduchá jako návod 
k montáži švédského nábytku. Dvě až šest přísad 
na fotografii, několikařádkový postup, pak to pros- 
tě uvaříte podle vzorové fotografie… a je hotovo!

Přeložila Hana Holubkovová

74

plátek lososa
2 x 200 g (bez kůže)

máta
20 lístků

ředkvičky
8 ks

citron
2 ks (nebo 4 lžíce citr. šťávy)

kuskus
4 polévkové lžíce 

olivový olej
4 polévkové lžíce

• Ředkvičky omyjte a nakrájejte na jemné plátky.

• Omyjte a nastříhejte mátu, vymačkejte šťávu 

z citronů, nakrájejte lososa na kostičky.

• Promíchejte kuskus, ředkvičky, lososa, mátu, 

citronovou šťávu a olivový olej, osolte, 

opepřete. Nechte uležet 25 minut v chladničce 

a vychlazené podávejte.

TABOULÉ S LOSOSEM A ŘEDKVIČKAMI

   sůl, pepř

Příprava : 10 minut
Doba odležení: 25 minut
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Brož., 160 stran
276 x 210 mm
Cena 349 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Váz., 96 stran
195 x 145 mm

Cena cca 279 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

Současné trendy ve zdobení dortů elegantními květy z cukrové hmoty Tajemství baristů pro kreativní přípravu kávy u vás doma

Moderní cukrové květy
Jacqueline Butlerová

Slavná cukrářka Jacqueline Butlerová rozvinula 
jedinečný styl zdobení dortů cukrovými květy, 
o který se s námi štědře dělí v knize plné úžas-
ných fotografií, praktických rad i inspirace.

Prostřednictvím více než 600 nádherných 
obrázků vás naučí vyrobit osmnáct stylizova-
ných květů z  cukrové hmoty v  různých fázích 
kvetení  – například hortenzie, šeříku, různých 
druhů růží, levandule či orchideje, ale také pou-
pat a listů, vše ve svěžích, moderních barvách.

Prozradí také, jak tyto květy používat k tvor-
bě krásných kytic na svatebních a slavnostních 
dortech, přímo na jedno- a vícepatrových dor-
tech, ale také na předem vyrobených vrcholcích 
dortů a květinových korpusech. Představí i ne-
zbytné suroviny, postupy a nástroje, jež zaručí 
dobré výsledky při práci s cukrovou hmotou.

Přeložila Jana Kordíková

Miluji kávu
Ryan Soeder, Kohei Matsuno

V každé lepší kavárně vám barista rád ozdobí šá-
lek kávy uměleckou kreací z  mléka či smetany. 
Kniha dvou známých tvůrců latte art vás naučí, 
jak podobná kouzla zvládnete sami jen pomocí 
domácího kávovaru a dobře vybraných surovin.

Stačí, když máte vybavení, s nímž se dá uva-
řit kvalitní espresso, které nejenže dobře chutná, 
ale také vypadá. Pak už budete potřebovat jen 
konvičku napěněného mléka a pevnou ruku. S tím 
už můžete nacvičit základní techniky přípravy 
a dále se rozhodnout pro šablonu, free pouring či 
etching – s jejich pomocí pak vytvoříte na kávové 
hladině dokonalé obrázky. A nejen to.

Naučíte se připravovat i pěnové sochy z mlé-
ka, neboť kniha představuje i  tvorbu jedněch 
z nejlepších světových umělců v tomto oboru.

Přeložila Ivana Svobodová
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Vlčice
Rozhovory s Magdou Vášáryovou 
a Ivou Brožovou

Karel Hvížďala

Vlčice, tak se v  Anglii přezdívá sedmi králov-
nám, jež vládly od XII. století až po éru Tudorov-
ců, která začala na konci XV. století. Tyto pa-
novnice vynikaly velkou inteligencí, měly vnitřní 
mužskou sílu, vyvolávaly divoké reakce. Jejich 
pojmenování si známý český novinář, dramatik 
a spisovatel Karel Hvížďala vypůjčil pro portrét 
dvou silných žen, které představuje ve své nové 
knize.

I  Magda Vášáryová (která kandidovala na 
slovenskou prezidentku) a  Iva Brožová (která 
vyhrála spor s českým prezidentem) jsou velmi 
inteligentní a  ambiciózní, svými postoji vyvo-
lávaly rovněž často divoké reakce a  pocházejí 
z tradičních měšťanských učitelských rodin, je-
jichž členové v minulém století měli dost odvahy 
postavit se proti oběma vládnoucím nenormali-
tám. Proto od malička věděly či alespoň tušily, 
že legitimování myšlenek autoritou, obecným 
míněním nebo sociálním vytvářením pravdy je 
odporné a nebezpečné.

Dokud žijeme, musíme  
se rozhodovat

Život po Osvětimi

Jehuda Bacon, Manfred Lütz

Není to kniha o  Osvětimi. Tato kniha přináší 
zprávu o moudrosti člověka, který prožil hrůzy 
koncentračního tábora, ale nezlomilo jej to.

Dříve než byl do Osvětimi deportován jeden 
z jeho učitelů, vyprávěl jim, že v každém člověku 
žhne malá jiskra. Na ni ostravský rodák a malíř 
Jehuda Bacon vzpomínal, když nejprve do Tere-
zína a později do Osvětimi odvlekli i jeho.

V  knižním rozhovoru s  Manfredem Lützem 
Jehuda Bacon vypráví o tom, co prožil v koncen-
tračním táboře, a o tom, co z děsivých událos-
tí vytěžil pro sebe, svůj život a svou uměleckou 
tvorbu.

Přeložil Tomáš Dimter

Flexovazba, 288 stran
120 x 185 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Flexovazba, asi 200 stran
120 x 185 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

Dvě silné ženy: jedna chtěla změnit Slovensko, druhá obhájila v Česku 
nezávislost justice a chtěla změnit fungování Nejvyššího soudu v Brně

Silná a hluboká kniha o povaze zla a nezlomné lidské vůli

Život po Osvětimi

MLADÁ FRONTA

JEHUDE BACON 
MANFRED LÜTZ

DOKUD
ŽIJEME,
MUSÍME SE 

ROZHODOVAT

připravujeme
e-book

připravujeme
e-book

Život po Osvětimi

MLADÁ FRONTA

JEHUDE BACON 

MANFRED LÜTZ

DOKUD
ŽIJEME,
MUSÍME SE 

ROZHODOVAT

Již vyšlo
Již vyšlo
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Váz., asi 248 stran + 24 stran přílohy
130 x 200 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: srpen

KaTEgoRIE B

Napínavé příběhy moderních Amazonek
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Lvice
Ženy ve zvláštních službách

Milan Kovář

Calamity Jane, Mata Hari, Josephine Baker, Marie 
Ljalková-Lastovecká, Ljudmila Michajlovna Pavli-
čenko… To jsou nejznámější příklady žen, jejichž 
život byl spojen se zpravodajskými službami nebo 
zvláštními jednotkami.
Ve skutečnosti takových bojovných „lvic“ bylo a je 
mnohem více. Jejich stále výraznější zapojení do 
nejrůznějších specifických formací ozbrojených 
složek se s ohledem na současnou bezpečnostní 
situaci dokonce stává celosvětových trendem. 
Ženy navíc často hrají významnou roli v teroristic-
kých skupinách a některé se prosadily i v drsném 
světě organizovaného zločinu.
Osudy a činy slavných i zcela neznámých moder-
ních Amazonek z obou stran zákona poutavě při-
bližuje uznávaný český odborník na dějiny spe- 
ciálních jednotek.

Edice Tajný archiv

Již vyšlo Již vyšlo

Wehrmacht: služba 
německého vojáka

František Emmert

Wehrmacht neboli německá armáda, kterou 
vybudovali nacisté a  s  níž vedli druhou světo-
vou válku, se už dlouho těší neklesajícímu zá-
jmu čtenářů. Nejnověji se tomuto tématu věnuje 
graficky nadstandardně zpracovaná publikace 
předního českého historika Františka Emmerta.

Kniha přehledně a za doprovodu téměř dvou 
set dobových, z velké části dosud nepublikova-
ných fotografií mapuje vývoj německé armády 
od jejího vytvoření v polovině 30. let minulého 
století až po definitivní porážku nacistického 
Německa na jaře 1945. Vedle pozemního vojska 
se zabývá také letectvem a námořnictvem. Jak 
je u  tohoto autora zvykem, činí tak poutavou 
formou a reflektuje při tom nejnovější poznatky 
vojenských historiků.

Váz., asi 224 stran
210 x 255 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Výpravný obrazový průvodce historií německé branné moci 
v letech 1935–1945

VÝPRAVNÝ OBRAZOVÝ PRŮVODCE 
HISTORIÍ NĚMECKÉ BRANNÉ MOCI 

V LETECH 1935–1945

Armáda v nacistické ideologii 
Obnovení branné povinnosti 
Reorganizace a první anexe 

Blitzkrieg
Pozemní vojsko 
Tankové divize 

Speciální jednotky 
Hitlerova mládež 

Afrikakorps 
Východní fronta 

Letectvo 
Námořnictvo 

Ponorky 
Paralelní armáda: Waffen SS 

Totální válka 
Atlantický val a západní fronta 

Válečná propaganda 
Nové zbraně 
Kapitulace

Wehrmacht
Služba německého vojáka

František emmert

mladá fronta

„Skládám před Bohem tuto svatou přísahu, že zachovám 
bezpodmínečnou poslušnost Vůdci říše a německého lidu, 

Adolfu Hitlerovi, nejvyššímu veliteli wehrmachtu, a jako statečný 
voják budu připraven kdykoliv pro tuto přísahu položit svůj život.“

Přísaha příslušníků wehrmachtu.
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Peruť 312
Ladislav Sitenský

Významný český fotograf Ladislav Sitenský 
(1919–2009) za druhé světové války proslul 
svými snímky dokumentujícími českosloven-
ský odboj na západní frontě. Největší slávu mu 
přinesly fotografie z  prostředí letectva, u  ně-
hož dva roky působil jako příslušník pozemní-
ho personálu 312. čs. stíhací perutě.

Právě o  této jednotce pojednávala Siten-
ského první kniha Peruť 312 z roku 1948, která 
měla vyjít v nakladatelství Naše vojsko, ale je-
jíž osudy fatálně ovlivnil únorový komunistický 
převrat: celý náklad šel do stoupy, tiskařům 
se podařilo zachránit a  svázat jen několik vý-
tisků, z nichž se staly vysoce ceněné sběratel-
ské exempláře. Po padesáti letech se autorovi 
šťastnou náhodou vrátila také maketa knihy, 
kterou kdosi nalezl v  popelnici v  Českých Bu-
dějovicích…

Fakticky prvního vydání se tak publika-
ce Peruť 312 dočkala teprve nyní, po bezmála 
sedmi desetiletích, díky péči dědiců Ladislava 
Sitenského. Jak bylo pro tohoto tvůrce typic-
ké, velký důraz se při tom kladl na co nejvyšší 
kvalitu reprodukce fotografií.

Odbornou revizi původních autorských 
textů provedl a autorem stati o 312. stíhací pe-
ruti je významný vojenský historik Jiří Rajlich.

Váz., asi 160 stran
222 x 300 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Legendární fotopublikace s pohnutými osudy

15 Por. FRANTIŠEK PEŘINA 16 Kpt. ADOLF VRÁNA

17 Rt. OTTO HANZLÍČEK, 
† 10. 10. 1940

18 Por. JOSEF KEPRT

19 Rtm. JOSEF STEHLÍK 20 Npor. TOMÁŠ KRUML

Curych 1937
Účast československých letců 
na IV. mezinárodním leteckém 
mítinku v Curychu v roce 1937

Marcel Kareš, Jiří Rajlich

Neutrální Švýcarsko bylo jedinou zemí, která mezi 
dvěma světovými válkami dokázala pravidelně 
pořádat rozsáhlé a mezinárodně dobře obsazené 
letecké setkání. Curyšský mítink, konaný v pětile-
tých intervalech, tak byl pokládán za měřítko vy-
spělosti tehdejších evropských letectev.

Do naší letecké historie se nejvýznamněji za-
psal poslední, čtvrtý ročník, konaný od 23.  čer-
vence do 1. srpna 1937. Proběhl ve stínu zhoršující 
se mezinárodní situace, a proto měl i své politic-
ké konotace. Do Curychu se tehdy slétli „nejlep-
ší letci a  letadla z celé Evropy“. Ze čtrnácti zemí 
byla zdaleka nejpočetnější německá výprava. De-
monstrovala zde technickou převahu své nedávno 
odtajněné Luftwaffe, jejíž příslušníci tehdy prodě-
lávali křest ohněm v  právě probíhající občanské 
válce ve Španělsku. Přesto českoslovenští letci 
v silné mezinárodní konkurenci dokázali vybojovat 
řadu významných úspěchů, které přesáhly rámec 
samotné curyšské soutěže.

Tato publikace se vůbec poprvé snaží po-
stihnout jejich účast komplexně  – od horečných 
příprav až po slavné uvítání doma. Představuje 
jak soutěžní letouny, tak jejich piloty s  jejich po-
hnutými a mnohdy paradoxními životními osudy. 
Prostřednictvím více než 700 dobových fotografií, 
vesměs dosud neznámých a nepublikovaných, pak 
dokumentuje legendární curyšské zápolení den po 
dni a prakticky hodinu po hodině!

Váz., asi 432 stran
190 x 245 mm

Cena cca 599 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

První úplné zpracování jedné z nejslavnějších kapitol dějin českého 
letectví
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Pevnosti v bojích 
Velké války

Východní fronta a Alpy

Martin Dubánek, ondřej Filip, 
Jan Pavel

Druhý svazek objevné práce o pevnostech a stá-
lém opevnění za první světové války zachy-
cuje zejména trojí obléhání pevnosti Přemyšl 
v  Haliči, houževnatou obranu nejmodernějších 
rakousko-uherských fortů v  Alpách a  roli rus-
kého pevnostního systému na území dnešního 
Polska, Litvy a Běloruska v prvních dvou letech 
války. Stručně je popsána i  úloha pevnostních 
objektů na méně významných bojištích, napří-
klad v Boce Kotorské, Dardanelské úžině, v Ru-
munsku nebo v německém přístavu Čching-tao 
na pobřeží Žlutého moře. Rozebrány jsou rovněž 
německé obojživelné operace v  Baltském moři 
v letech 1917 a 1918, které vedly k rozpadu dlou-
hodobě budovaného systému carské pobřežní 
obrany.

Opět nechybí popis strategických záměrů 
jednotlivých aktérů a  analýza významu, které 
v  nich pevnostní objekty hrály. Součástí knihy 
jsou také kapitoly o vývoji pobřežních opevnění 
a o využití zkušeností z první světové války v me-
ziválečném období. Text doplňuje množství map, 
výkresů a dobových i současných fotografií.

Československé opevnění 
1938

Velká obrazová kniha

Jan Lakosil, Tomáš Svoboda

Unikátní fotografická publikace, sestavená z dr-
tivé většiny z dosud nepublikovaných dobových 
snímků, přibližuje původní podobu českoslo-
venského opevnění v  roce 1938. V  této knize je 
systém předválečného opevnění vůbec poprvé 
zachycen ve své komplexní technické a  geo-
grafické podobě – čtenář se tak může seznámit 
s různými typy těžkého a lehkého opevnění včet-
ně překážkových systémů, ale i  s  jednotlivými 
oblastmi předválečného Československa, ve 
kterých bylo opevnění budováno. Jsou zde po-
psány jednotlivé úseky nebo linie opevnění v ce-
lém rozsahu obranného pásma od Ostravy přes 
Krkonoše, Krušné hory, Šumavu, jižní Moravu, 
Slovensko až na Podkarpatskou Rus včetně vni-
trozemských linií v Čechách.

Kniha je navíc doplněna o další zajímavosti 
související s  předválečným opevněním  – opev-
něné celnice, silniční uzávěry nebo fotografie 
výzbroje a výbavy opevnění. Nechybí ani ukázky 
zajímavých dobových dokumentů. Opravdovou 
lahůdkou jsou pak unikátní dobové barevné fo-
tografie objektů lehkého opevnění.

Váz., 352 stran
165 x 235 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Váz., asi 304 stran
299 x 233 mm

Cena cca 499 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

Od Přemyšlu po Čching-tao aneb druhý díl objevné práce o krvavých 
obléhacích bojích v letech 1914–1918

První úplný přehled meziválečných československých bunkrů

Již vyšloJiž vyšlo
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německé odstřelovačské 
pušky

albrecht Wacker, guus de Vries

Již čtvrtý svazek úspěšné ediční řady Propaganda 
se věnuje velice atraktivnímu tématu  – puškám 
používaným německými odstřelovači. Do přípra-
vy této publikace se vedle nizozemského histori-
ka Guuse de Vriese zapojil také Albrecht Wacker, 
přední odborník na odstřelovačské pušky, jehož 
čeští čtenáři znají coby autora bestsellerové-
ho životopisu druhého nejlepšího odstřelovače 
wehrmachtu Josefa „Seppa“ Allerbergera Na 
mušce lovce (Mladá fronta 2013).

Výsledkem je unikátní fotoprůvodce celou 
dlouhou historií vývoje, výroby a  používání od-
střelovačských pušek německými ozbrojenými 
silami od prvopočátků v  podobě loveckých ku-
lovnic nasazených v zákopech první světové války 
přes experimenty s  domácími i  kořistními zbra-
němi po speciální modely z období druhé světové 
války. Pozornost je samozřejmě věnována rovněž 
zaměřovacím dalekohledům a  jejich montážím. 
Významnou úlohu navíc tentokrát hrají nejen 
zbraně, ale také ti, kteří jimi vládnou  – odstře-
lovači, jejich vybavení, výcvik a bojové nasazení.

Sovětské odstřelovačky 
v druhé světové válce

Youri obraztsov, Maud anders

Ze všech rolí, které za druhé světové války moh-
ly zastávat ženy, byla role odstřelovače jednou 
z nejnáročnějších a současně i jednou z nejméně 
pravděpodobných. Těžce tísněná Rudá armáda 
se však v letech 1941–1945 uchýlila k nasazení žen 
v měřítku, které těžko hledá srovnání. Dva tisíce 
z nich se tak uplatnilo právě jako odstřelovačky. 
O jak těžký úkol se jednalo, jasně ukazuje, že z to-
hoto počtu válku přežila jen asi čtvrtina.

Vír nesmiřitelné války na východní frontě 
proměnil v obávané válečnice studentky, učitel-
ky a ženy mnoha dalších profesí. S jejich dnes již 
jen stěží představitelnými a  uvěřitelnými příbě-
hy, které se čtou doslova jedním dechem, se mů-
žete seznámit v této výpravné publikaci s mnoha 
unikátními dobovými fotografiemi a dokumenty.

Přeložila Věra Vlková

Váz., asi 152 stran
220 x 220 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE B

Váz., asi 112 stran
210 x 250 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE a

Jedinečná obrazová historie výzbroje německých odstřelovačů za první 
a druhé světové války

Strhující příběhy žen, které svou vlast bránily s odstřelovačskou 
puškou v ruce

Již vyšloJiž vyšlo
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Vzduch jako střelivina
Historie vývoje vzduchových zbraní

Petr Rehák

Pojem „vzduchovka“ je v  obecném povědomí 
často chápán jako cosi, co málo prozíraví rodiče 
koupí svému synkovi, aby to v konečném důsled-
ku často vedlo jen k mrzutostem se sousedy. Jen 
málokdo si uvědomuje, že historie zbraní, u nichž 
se k vymetení střely používá stlačený vzduch, za-
číná už v 16. století. Vyskytlo se v ní a nadále vy-
skytuje mnoho zvláštních konstrukcí. Co do slo-
žitosti a nápaditosti dokonce vzduchové zbraně 
mnohdy překonaly i zbraně palné.

To vše se dozvíte z  publikace, v  níž autor 
přehledně, čtivě a  za pomoci bohatého obra-
zového doprovodu shrnul poznatky svého mno-
haletého studia tohoto oboru. Dočtete se zde, 
jak se vyrábějí foukačky. Seznámíte se s nejrůz-
nějšími typy vzduchovek, větrovek a  plynovek. 
Zjistíte, že stlačený vzduch se používal také ve 
vojenství. Nechybí ani kapitoly o střelivu a ba-
listice. A na své si přijdou i sběratelé vzducho-
vek, jejichž počet utěšeně narůstá.

Je to zkrátka kniha, která potěší všechny, kdo 
se teoreticky či prakticky zajímají o zbraně a střel-
bu. V  prvé řadě pak samozřejmě o  zbraně vzdu-
chové ve všech jejich nespočetných podobách.

kulomety zbrojovky Brno
Jiří Fencl

Kulomety neboli plně automatické zbraně na 
puškové náboje se mezi světovými válkami prá-
vem staly symbolem hospodářské vyspělosti 
mladé Československé republiky. Největší zá-
sluhu na tom měl geniální konstruktér Václav 
Holek, který od roku 1925 spojil svou kariéru se 
zbrojní továrnou v  Brně. Počínaje legendárním 
lehkým kulometem ZB vz. 26 se z této spoluprá-
ce zrodila celá plejáda modelů, jež svými para-
metry a výkony nejen ve své době patřily k ab-
solutní světové špičce.

Kniha známého historika zbrojní techniky 
Jiřího Fencla představuje vůbec první přehled 
všech – tedy vývojových i sériově vyráběných – 
kulometů Zbrojovky Brno, od lehkých přes těžké 
či tankové až po velkorážové a letecké. Popisuje 
důvody jejich vzniku, technické řešení, příslu-
šenství a  náboje, přináší postřehy o  bojovém 
nasazení a  shrnuje dostupné údaje o  produkci 
a exportu.

Časově kniha zahrnuje období od vzniku 
Československa po 50. léta 20. století. Samo-
statné kapitoly jsou věnovány rovněž výrobě 
německých a  sovětských zbraní v  koncernu 
Zbrojovky Brno. Přehledně členěný text dopro-
vází bohatá obrazová příloha s mnoha dosud ni-
kdy nepublikovanými snímky.

Váz., asi 280 stran
165 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KaTEgoRIE B

Váz., asi 296 stran
165 x 235 mm

Cena cca 399 Kč
Termín vydání: listopad

KaTEgoRIE C

Kniha pro velké i malé milovníky zbraní a střelby První kniha o nejslavnějších československých zbraních

KULOMETY

MLADÁ FRONTA

• Lehké, těžké, velkorážové a letecké
• Všechny modely a varianty
• Výroba, export, použití
• Příslušenství a náboje

ZBROJOVKY
         BRNO

JIŘÍ FENCL

Již vyšlo
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Tank Tiger
Marcus Cowper

Tiger je nejznámějším tankem druhé světové 
války. Byl monstrem, které dominovalo na bo-
jištích v Evropě i jinde. Původně vznikl na zákla-
dě německých zkušeností z boje proti britským 
tankům v  západní Evropě a  severní Africe, ale 
získal si nesmrtelnost zejména tím, že se uká-
zal jako téměř nezranitelný v krutých bojích vý-
chodní fronty.

Tato hojně ilustrovaná příručka o  jednom 
z  nejslavnějších bojových vozidel všech dob 
zkoumá jeho historii, přednosti i  nevýhody 
a  jeho výsledky v soubojích s tím nejlepším, co 
proti němu postavili Spojenci. Díky podrobné-
mu výzkumu, detailním ilustracím a  dobovým 
fotografiím ukazuje, jak se tento pozoruhodný 
tank stal ikonou vojenské historie.

České vydání obsahuje bonusové kapitoly 
o osudech tanků Tiger na našem území a v pová-
lečném Československu.

Přeložil Lukáš Visingr

Smart revoluce
Budoucnost přichází právě teď!

Kamil Miketa

Naprostá většina uvedených „zázračných“ 
smart technologií a řešení již dnes existuje a je 
používána, autor však těchto 99 „všedních“ 
technologických zázraků soustředil do jediného 
města.

K Synopcity vedou inteligentní dálnice s vo-
zidly bez řidičů, autonomními vlaky a  letadly, 
vedle kterých si to ve vakuu sviští kapsle Hyper-
loop Elona Muska a  jednou ze zastávek je jeho 
nedaleký kosmodrom, kde právě odlétá další 
turistický kosmický koráb.

V  ulicích Synopcity, města plného fasci-
nujících „chytrých“ budov, nabitých super-
moderními technologiemi, potkáte nákupního 
robota uhánějícího za spěchající ženou stejně 
běžně jako holografické informační systémy 
lákající k utrácení virtuální měny tisíci způsoby, 
či k chvilce klidného posezení v restauraci, kde 
vaří i obsluhují androidi, kteří jsou rychlí, pozor-
ní, nepotřebují pauzu na cigárko ani nevyžadují 
spropitné…

Ale to je jen začátek…
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KaTEgoRIE C

Úplná historie legendárního německého obrněnce Prožijte 99 všedních zázraků během jediného dne v chytrém 
městě Synopcity!

KAMIL MIKETA

MLADÁ FRONTA

BUDOUCNOST PŘICHÁZÍ PRÁVĚ TEĎ!

SMART 
REVOLUCE

PROŽIJTE 99 VŠEDNÍCH ZÁZRAKŮ BĚHEM JEDINÉHO 
DNE V CHYTRÉM MĚSTĚ SYNOPCITY

Již vyšlo
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Jak si užít konec světa
Optimistická zpráva o civilizační krizi

Jan Műller

Žít dnes uprostřed Evropy v éře dosud nepozna-
ného blahobytu znamená zakoušet strach, že 
o něj přijdeme. V médiích najdeme širokou na-
bídku hrozeb. Můžeme si vybrat, zda nás víc děsí 
kolaps předlužené ekonomiky či růst výdajů na 
zbrojení. Imigrační vlna nebo globální oteplová-
ní? Rozpad rodiny a  mizení tradičních hodnot? 
Nástup robotů nebo expanze Číny? Genetické 
manipulace nebo závislost na sociálních sítích? 
Rozklad demokracie a vláda globální elity?

Autor čtenáře nešetří. Probírá tato rizika 
a  přidává navrch další, o  kterých se tolik ne-
mluví. Jako třeba geomagnetickou bouři, která 
může vážně poškodit elektrické sítě na celé pla-
netě a uvrhnout ji do tmy a chladu.

Autor ale zároveň nešetří optimismem. 
V různých koutech planety potkává pozoruhod-
né osobnosti, které nabízí naději, že součas-
ná civilizační krize je začátkem civilizace nové. 
Opravdu se lidstvo nachází v  úpadku? Nepro-
chází spíš úžasným evolučním skokem? Kniha 
nabízí praktické rady, jak přijmout změny, které 
se na nás valí. Jak si užít si konec starého světa 
a těšit se na zítřky.

Duše peněz
Lynne Twistová

Trápí vás nedostatek peněz natolik, že vám ne-
zbývá energie, abyste si užívali darů, které ne-
stojí ani korunu? Zotročují vás peníze tak, že 
myslíte jen na to, jak vydělávat víc a utrácet víc?

Obě otázky nastiňují zdánlivě protichůdné 
situace, vysvětlení ale může být prosté. Proč se 
nechat tyranizovat něčím, co jsme sami vyna-
lezli? Proč věčně kalkulujeme, jestli nám láska, 
přátelství, soudržnost nebo kreativita přinesou 
nějaké výhody?

Duše peněz je knížka, která zpytuje lidskou 
duši, popisuje, jací jsme, za čím se bláhově 
pachtíme, jak peníze vyděláváme a  jak je ne-
smyslně utrácíme. Naučí nás ale také osvobo-
dit se ze závislosti na penězích a vynakládat je 
účelně, tak aby měnily náš svět k lepšímu.
Kniha je neocenitelným zdrojem inspirace i pro 
pracovníky neziskových organizací, kteří se za-
bývají fundraisingem. Jsou v ní shrnuty třiceti-
leté zkušenosti a  postřehy úspěšné aktivistky 
Lynne Twistové z  projektů rozvojové pomoci 
v mnoha částech světa.
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KaTEgoRIE B

Proč nás kolaps ekonomiky a jiné katastrofy nezabijí, ale posílí Změňte vztah k penězům a změníte postoj k životu

MLADÁ FRONTA

OPTIMISTICKÁ KNIHA O CIVILIZAČNÍ KRIZI 

KONEC
JAK SI UŽÍT

Jan Müller
Proč nás kolaps ekonomiky, vláda oligarchů, nástup robotů, přírodní katastrofy, chemické zemědělství, informační smog ani expanze Číny nezabije, 

ale posílí.

LYNNE TWISTOVÁ

DUŠE
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ZÍSKEJME ZPĚT BOHATSTVÍ 

NAŠICH VNITŘNÍCH ZDROJŮ
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„Toto je správná kniha přicházející ve správnou chvíli. Doporučuji ji každému, 
kdo chce změnit svůj život a tento svět.“ — Deepak Chopra

MLADÁ FRONTA
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e-book
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„Toto je správná kniha přicházející ve správnou chvíli. Doporučuji ji každému, 

kdo chce změnit svůj život a tento svět.“ — Deepak Chopra
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MLADÁ FRONTA

OPTIMISTICKÁ KNIHA O CIVILIZAČNÍ KRIZI 

KONECJAK SI UŽÍT

Jan Müller
Proč nás 

kolaps ekonomiky, vláda 
oligarchů, nástup robotů,

 přírodní katastrofy, chemické 
zemědělství, informační 

smog ani expanze 
Číny nezabije, 

ale posílí.
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Jak prohrát maraton
Joe Cohen

V knize Jak prohrát maraton Joel Cohen čtená-
ře krok po kroku provází přerodem z obyčejné-
ho pecivála v pecivála, který uběhne maraton. 
Autor pomocí neodolatelně vtipné kombinace 
běžeckých tipů, vyprávění, ilustrací a grafů ro-
zebírá utrpení člověka, který se donutí běhat. 
Cohen vás v roli sarkastického průvodce sezná-
mí se všemi aspekty běžeckého prožitku  – od 
odřenin přes nejlepší dobu k běhání po mučír-
nu zvanou maratonské expo. Příručka nabízejí-
cí užitečné rady a  upřímnou soustrast běžcům 
všech výkonnostních úrovní vám ukáže, že do-
konce i  ti, pro něž je „běžecká euforie“ pojem 
z říše pohádek, mohou přežít celý maraton.

Přeložila Anna Kudrnová
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Scenárista Simpsonových radí, jak nevyhrát maraton

připravujeme
e-book

vychází také 
jako audiokniha
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22 HOW TO LOSE A MARATHON
INSPIRATION FOR PERSPIRATION (AND EXPIRATION?)

I was incredibly lucky to even get a job at The Simpsons, and I am 

even luckier to somehow keep my job there. I work with an amazing 

team of people every day on a product that is loved all over the world, 

just like PVC pipe connectors. My workday there pretty much con-

sists of sitting around a table saying things I hope are funny, while 

assistants bring in free lunch and coffee. In those rare moments when 

someone isn’t bringing us calories, there is also a room full of potato 

chips, soda, and ice cream just a few steps away.

It’s not like we are forced to eat sugary, delicious snacks. We can 

also eat salty ones. Or frozen ones. Yes, there are healthier options 

available, but to get to them, you have to pass the ice cream and chips, 

and who has the willpower to do that? The ice cream and chips are 

even closer to the writers’ room than the bathroom is. I’m not always in 

the position of having to choose between the bathroom and a Creamsi-

cle, but when I am, Creamsicles win every time. 

With this setup, my workplace at The Simpsons is a far better envi-

ronment for raising veal than raising athletes. Seeing this opportunity, 

greedy executives once actually placed a baby cow in the writers’ room 

for a while. Sure, the cow was handy when we were looking for a line 

of dialogue for a bovine character, but other than that, it didn’t work 

out. Things got really awkward when people ordered burgers for lunch 

or used the cow’s milk for their coffee. You just can’t have that kind of 

tension in the workplace.

Sitting all day, taking in high-fat foods and churning out low-quality 

jokes, I really didn’t seem to be a candidate to run a marathon, but still, 

I did. Trying to understand how this happened, I examined the past 

with the fevered hindsight and desperation of someone trying to shore 

up an argument for their book. What I came up with was a lot of blame 

leveled at many external sources, with me ducking any myself. That’s 

what heroes do.
Specifically, I identified several scapegoats to fault for getting me 

into running:
1) Every teacher I’ve ever had. This long line of perpetrators stub-

bornly taught me how to read, against my will. I was never consulted in 

the matter, and still, before I knew it, I had a love of reading. Oh, how 

I wish there was a book like this one that could have extinguished my 

love of reading, but there wasn’t, and I consumed book after book. This 

literary spiral takes me to the next person I would like to blame—the 

author Christopher McDougall.

2) Were I blissfully illiterate, I never would have read the bestseller 

Born to Run by Christopher McDougall. The book details the 

fascinating Tarahumara Indians of Mexico. The Tarahumara can run 

all day without injury, with only the simplest sandals for shoes. This 

basic form of running really resonated with runners who suffer from 

Měl jsem neuvěřitelné štěstí, že jsem práci ve výrobě Simpsonů 

vůbec dostal, a ještě větší štěstí, že si ji kupodivu pořád držím. Ka-

ždý den pracuju s partou skvělých kolegů na něčem, co mají rádi 

lidi na celém světě – zrovna jako plastové spojky na potrubí. Můj 

pracovní den vypadá zhruba tak, že vysedávám u stolu, říkám věci, 

o nichž doufám, že jsou vtipné, a asistenti přinášejí bezplatné obě-

dy a kávu. Ve vzácných chvílích, kdy nás zrovna nikdo nezásobuje 

energií, je o pár kroků dál místnost plná brambůrků, limonád a zmr-

zliny.

Ne že by nás někdo nutil jíst samé dobré cukrovinky. Taky jíme 

slané věci. Nebo mražené. Ano, jsou i zdravější možnosti, ale to mu-

síte projít kolem zmrzliny a brambůrků, a kdo na to má vůli? K zmr-

zlině a chipsům je to z kanceláře scénáristů ještě blíž než k zácho-

dům. Ne vždy mám možnost si vybírat mezi záchodem a nanukem, 

ale když ano, nanuk vždycky vyhraje.
Za těchto okolností je mé pracoviště u Simpsonů mnohem lep-

ším prostředím pro odchov jatečných telat než pro odchov atletů. 

Chamtivé ředitelství tuto příležitost postřehlo a jednou opravdu 

ustájilo do kanceláře scénáristů opravdové tele. Jistě, ta kravička 

se hodila, když jsme hledali hlášku pro nějakou hovězí postavu, ale 

jinak to neklapalo. Bylo dost trapné, když si někdo objednal k obědu 

burger nebo si nalil do kávy mléko. Takové dusno do zaměstnání 

prostě nepatří.

Jako člověk, který celý den sedí, cpe se jídlem s vysokým obsa-

hem tuku a chrlí vtipy s nízkým obsahem humoru, jsem namouduši 

nevypadal jako kandidát na maratonce, ale přesto jsem se jím stal. 

Ve snaze pochopit, jak se to stalo, jsem pátral ve vzpomínkách s ho-

rečnatým úsilím a zoufalstvím někoho, kdo se snaží v knize podpo-

řit svůj argument. Nakonec jsem připsal velkou vinu mnoha vněj-

ším zdrojům, a sám jsem se veškeré zodpovědnosti vyhnul. Hotový 

hrdina.
Konkrétně jsem rozpoznal několik obětních beránků, které viním 

za to, že mě do běhání uvrtali:
1) Všechny učitele, co jsem kdy měl. Tento zástup pachatelů mě 

proti mé vůli naučil číst. V životě se mě na nic nezeptali, a než jsem 

se nadál, byl ze mě horlivý čtenář. Ach, kéž by tak bývala kniha, asi 

jako tahle, která by chuť číst uhasila, ale ona nebyla, a já hltal kni-

hu za knihou. Tato literární spirála mě přivádí k další osobě, kterou 

bych rád obvinil – spisovateli Christopheru McDougallovi.

2) Kdybych byl blaženě negramotný, nikdy bych nepřečetl Mc-

Dougallův bestseller Zrozeni k běhu. Kniha vypráví o fascinujícím 

indiánském kmeni Tarahumarů z Mexika. Tarahumarové dokážou 

běžet celý den, aniž se zraní, a místo bot mají jen prostinké sandále.

POTRAVINOVÁ PYRAMIDA TELEVIZNÍHO SCÉNÁRISTY

PROTEINY

MLÉČNÉ VÝROBKY

OVOCE

 ACHARIDY
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M
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+
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In addition to suffering from an allergy to athletics, in 2012, I was also working as a writer on The Simpsons.

If you’re not familiar with The Simpsons, Time magazine called it the “greatest television show of the twentieth century.” I started working there almost exactly at the start of the twenty-first century, thus ensuring it would not repeat its title. If not the greatest television show, few would argue that The Simpsons is the most successful. As I write this, we are in the middle of producing our six hundredth episode. The show is seen all over the world and has cranked out every piece of merchandise you could ever imagine. (Unless you’re imagining a Moe the Bartender PVC pipe connector. We don’t have those. Yet.)

INSPIRATION
FOR PERSPIRATION 
(AND EXPIRATION?)

“Some of the world’s greatest feats were accomplished by people not smart enough to know they were impossible.”
—DOUG LARSON, JOURNALIST

(If this is true, my doofus cousin is on the cusp of doing something awesome! Probably after he finishes “learning” acupuncture by watching YouTube videos.)

INSPIRACE 
K PERSPIRACI 
(A EXPIRACI?)

„Některé z největších činů na světě vykonali lidé, kteří byli tak hloupí, že nevěděli, že to nejde.“
DOUG LARSON, NOVINÁŘ
(Pokud je to pravda, můj nablblý bratránek co nevidět dokáže něco úžasného. Nejspíš poté, co se konečně „naučí“ akupunkturu z videí na YouTube.)

Kromě toho, že jsem v roce 2012 trpěl alergií na atletiku, jsem také pracoval jako scénárista Simpsonů.

Jestli Simpsonů neznáte, vězte, že magazín Time je nazval „nej-lepším seriálem dvacátého století“. Já jsem na nich začal pracovat skoro přesně na úvod jednadvacátého století, čímž jsem zajistil, že tento titul už příště nedostanou. Jestli Simpsonů nejsou nejlepší seriál, málokdo by polemizoval s tím, že jsou nejúspěšnější. V době, kdy píšu tyto řádky, zrovna připravujeme šestistou epizodu. Seriál sledují diváci na celém světě a vyrobily se k němu všechny tematic-ké produkty, které si dokážete představit. (Tedy pokud si nepředsta-vujete plastovou spojku na trubky s motivem barmana Vočka. Ty nemáme. Zatím.)

MOJE KRESBA HOMERA. 
ZÁROVEŇ ODŮVODNĚNÍ, 
PROČ U „SIMPSONOVÝCH“ 
NEDĚLÁM ANIMÁTORA.

(PLASTOVÁ SPOJKA NA POTRUBÍ)
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Vítězství je v hlavě
Matt Fitzgerald

Vítězství je v  hlavě zachycuje stěžejní momen-
ty historie vytrvalostních sportů, aby čtenáři 
přiblížila návyky a taktiky, kterých může využít 
k rozvíjení vlastní duševní síly.

Vrcholoví sportovci svými schopnostmi při-
pomínají bohy. Nicméně nehledě na schopnos-
ti, má i  jejich talent jisté hranice. Nejobtížnější 
závody vyžadují, aby šampion spoléhal nejen na 
své tělo, ale i na hlavu, protože jen tak může če-
lit obavám, které známe všichni: například stra-
chu z neúspěchu, strádání či změny.

V knize Vítězství je v hlavě známý sportovní 
novinář Matt Fitzgerald zkoumá „psychobiolo-
gický“ model sportovního výkonu s cílem odha-
lit, jak mohou sportovci překonávat svá fyzická 
omezení prostřednictvím síly ducha. Poutavým 
vyprávěním ze světa triatlonu, cyklistiky, běhu, 
veslování či plavání umožňuje Fitzgerald čtená-
ři prožívat úžasné závody a vrhá nové světlo na 
vědecké poznatky týkající se duševní síly a způ-
sobů, jak rozvíjet mentální schopnosti k překo-
návání výzev – ve sportu i v životě.

Přeložila Petra Nagyová

základy ultramaratonského 
tréninku

Jason Koop a Jim Rutberg

I pro ultramaratonský běh nepochybně platí tvr-
zení italského trenéra Renata Canovy, že „ne- 
existují závody ve vytrvalosti, ale jen v  rychlo- 
sti“. Nakonec vždy jde o to být co nejdříve v cíli, 
zvládnout určitou trasu v  nejkratším možném 
čase, případně uběhnout co největší vzdálenost 
ve stanoveném časovém limitu. Pokud chce ul-
tramaratonec závodit na úrovni těch nejlepších 
ve svém sportu, už si nevystačí pouze s tím, že 
naběhá víc kilometrů než ostatní. Jeho trénink 
by měl být inteligentní, strukturovaný a speci-
fický s  ohledem na konkrétní potřeby daného 
sportovce a závodu, na který se připravuje.

Až doposud ultramaratonský běh trpěl ne-
dostatkem ověřitelných a  obecně platných in-
formací překračujících rámec individuálních 
zkušeností jednotlivých závodníků, které by 
byly uplatnitelné v  tréninkových programech 
založených na vědeckém přístupu. Koopova kni-
ha je tak prvním a zásadním krokem k tomu, aby 
ultramaratony přestaly být vnímány jen jako 
delší maratony nebo rychlejší turistika a  staly 
se plnohodnotnou běžeckou disciplínou, která 
má svá specifika a vyžaduje systematický, cíle-
ně zaměřený trénink.
 
Přeložil Jan Havlíček
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Největších sportovních výkonů dosahujeme hlavou, ne tělem Jak trénovat chytřeji, závodit rychleji a maximalizovat 
ultramaratonský výkon
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Maxovy trable
Zamčený ve školní skříňce

Rachel Renée Russellová

Co byste udělali, kdyby si na vás ve škole zasedl 
starší a mnohem větší kluk? Postěžovali byste si 
rodičům? Jenže právě tohle Max udělat nemů-
že, protože při první zmínce o  šikaně by ho ze 
školy zase vzali a další rok domácího vzdělávání 
s babičkou – učitelkou mateřské školky – už by 
vážně nepřežil. Jenže když se ocitne na začát-
ku prodlouženého víkendu zamčený ve vlastní 
školní skříňce, začne mu i „spiknutí po obídku“ 
připadat jako ráj! A  to ještě netuší, že když se 
nakonec ze skříňky dostane, čeká ho něco ještě 
mnohem horšího…

Přeložila Veronika Volhejnová
Pro děti od 9 let
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130 x 200 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie aaa

Fungl nová série od autorky Deníku mimoňky právě startuje!

* 3 ** 2 *

You CAN’T get superpowers by hanging out in a 
laboratory, mixing up colorful, glowing liquids that 
you simply DRINK. . . .

ME, MIXING UP A YUMMY 
SUPERPOWER SMOOTHIE

MWA-HA-HA-HAAA!

AWESOME, right? That would pretty much make ME 
the COOLEST kid at my school! 

But I’ll let you in on a secret. Getting bombed by an 
angry bird is NOT cool. It’s just . . . NASTY!!

TV, comic books, and movies make all this super hero 
stuff look SO easy. But it ISN’T! So don’t believe 
the HYPE.

SPLAT!

SPLAT!

WHOA!

* 19 *
* 18 *

ME, AFTER I’M FOUND INSIDE MY 
LOCKER WITH MY JOURNAL!

ME

the SEWER SLUDGE they try to pass off as food in 

the cafeteria! 

And if all of THIS isn’t enough TORTURE, I have to 

PEE! REALLY bad!

I need to figure out how I’m going to get out of this 

stupid locker.

Luckily, I have my flashlight key chain with me. 

Otherwise it would be pitch-black in here. 

The ONLY reason I’m writing all of this in my 

journal is because I’m worried that one day Thug 

Thurston will stuff me in my locker and I’ll NEVER 

get out. 

So I came up with an ingenious plan. 

When the authorities arrive to investigate my 

mysterious disappearance, the FIRST thing 

they’re going to find inside my locker (after my 

DECOMPOSED BODY!) is this journal! . . .

* 27 ** 26 *

Do you remember me mentioning that I have an 
inhaler? It provides a strong dose of medicine to 
help me breathe.

Well, that thing is totally USELESS against Thug!

I scrounged around our garage until I found my 
dad’s gas mask (his hobby is painting cars). And now 
I wear it to class for “medical reasons” whenever 
Thug’s STINK is abnormally PUNGENT. . . .

ME, WEARING 
A GAS MASK 
TO CLASS

ME, TRYING NOT TO BREATHE THUG’S 
TOXIC BODY ODOR FUMES

P-U! DIS TINK 
IZ SO BAD, 

I CAN’T BREEVE!

TOXIC BODY 
ODOR FUMES

THUG
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Snídal drak bramborák
Pohádkové básničky pro kluky i holčičky

alena Šotolová

Nejznámější a  nejoblíbenější pohádky vypráví 
autorka ve verších, které svým laděním připo-
menou klasika české poezie pro děti  – Fran-
tiška Hrubína. V  hravých a snadno zapamato-
vatelných rýmech se děti seznámí například  
s Karkulkou a  zlým vlkem, Otesánkem, skrom-
nou Popelkou, líným Honzou, ale také drakem, 
kterému zachutnaly nejrůznější dobroty nato-
lik, že pak místo princezen jedl raději škubán-
ky, koláče a bramboráky. Nechybí ani ježibaba 
z perníkové chaloupky, neposlušný Smolíček či 
babka s dědkem a velikou řepou. Veršované po-
hádky jsou vhodné k předčítání i pro první sa-
mostatné čtení.

Ilustrovala Lucie Dvořáková

Pro děti od 4 let
Váz., 48 stran
198 x 280 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Nejkrásnější pohádky ve verších

Alena Šotolová

nakreslila Lucie Dvořáková

Mladá fronta

Dobrou noc, můj hrdino!
Kateřina Závadová

Pohádky před spaním se dají nejen vyprávět, ale 
i kreslit. Holčička poprosí tatínka, aby jí nama-
loval nějaké dobrodružství. Nechce princezny, 
koníky ani jednorožce, ale pořádného hrdinu. 
Třeba horolezce nebo námořníka. Tatínek kreslí 
a společně s holčičkou vymýšlí, co hrdiny potká. 
Jejich rozhovor se střídá s obrázky a postupně 
před námi roste a vzniká napínavý příběh. Táta 
je sice šikovný kreslíř, ale někdy si ani on neví 
rady (nebo to snad dělá jen tak naoko?), a tak si 
holčička půjčí tužku a pomůže mu. Jak to celé 
dopadne, nikdo neví do poslední chvíle!

Ilustroval Jiří Votruba

Pro děti od 6 let
Váz., 160 stran

160 x 160 mm
Cena cca 249 Kč

Termín vydání: srpen
KaTEgoRIE B

Tatínku, mně se ještě nechce spát… nakresli mi pohádku!

104

— To si právě vymyslel, že jo, tati?
Co já vím.

YESSSSSSSSSSSSSSS 7.3..indd   104
31.05.17   11:03 YESSSSSSSSSSSSSSS 7.3..indd   105

31.05.17   11:03
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špekáčkova psí akademie
Švestka a zloděj klobásek

gill Lewisová

V  prvním díle fungl nové série se seznámíte 
s žáčky Špekáčkovy psí akademie – partou ku-
rážných štěňat, která se tu učí, jak se stát pra-
covním psem a být užitečný. Jako první se vám 
představí německý ovčák Švestka, která si ze 
všeho nejvíc přeje stát se policejním psem stej-
ně jako její maminka s tatínkem. A když pak za-
čne městečko sužovat tajemný zloděj klobásek, 
neváhá se vrhnout do akce, aby se ho pokusila 
chytit při činu. Povede se jí využít své zvláštní 
schopnosti a vyčenichat zločin?

Bonus na závěr: Na konci knihy se čtenáři 
seznámí s  Leem, skutečným policejním psem 
a dozvědí se zajímavosti o tom, co všechno tohle 
psí povolání obnáší!

Přeložila Jana Hejná

Ilustrovala Sarah Horneová

Zbrusu nová série, ve které se to štěňátky jen hemží!

Bruno šampionem
alex T. Smith

Pro děti od 5 let
Brož., 104 stran
130 x 180 mm
Cena cca 179 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Stane se Bruno šampionem? Pojďte mu držet palce!

Pro děti od 6 let
Váz., 128 stran

130 x 190 mm
Cena cca 199 Kč

Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Bruno je dnes neposedný jako pytel blech! Už 
se nemůže dočkat, až se zúčastní VELEOBŘÍHO 
SPORTOVNÍHO DNE. Moc rád by si odnesl gigan-
tický zlatý pohár. Jenže stejný nápad má i dvojka 
odporných zlodějů, která ho ovšem na rozdíl od 
Bruna nehodlá poctivě vyhrát, ale prachsprostě 
uloupit! Podaří se Brunovi zlosyny zastavit a vy-
sloužit si krásnou nablýskanou trofej?

Přeložila Jana Hejná

Již vyšlo

Světla, kamera, akce! 
Ano – tentokrát se Bruno s panem 

Žmolkofuskou stanou součástí filmového štábu.
Hravé hopsání na trampolíně se změní v mnohem 

napínavější zážitek, když pejsek Bruno zjistí, že 
se v jejich ulici natáčí dobrodružný film s gorilou 

v hlavní roli. 

Se svým věrným kamarádem panem 
Žmolkofuskou po boku si Bruno vyzkouší spoustu 
různých filmových profesí a geniálním nápadem 

dokonce zachrání lidoopa uvízlého na střeše!

 

př
ed

 k
am

er
ou

před kamerou

Neobyčejný 
PEJSEK 

s neobyčejným 
životem!
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A l e x  T.  Sm i T h
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Star
Tracey Westová

Malý, ale statečný oslík Bo touží po svobodném 
životě. Nezná totiž nic jiného než každodenní 
dřinu ve mlýnici. Jednoho dne ale najde odva-
hu utéct a  vydává se na tu nejdobrodružnější 
výpravu v životě. Cestou potkává milou ovečku 
Ruth, která hledá své ztracené stádo, a holubici 
s ušlechtilými úmysly. Společně se třemi pople-
tenými velbloudy následují hvězdu, která ten 
rok svítí jasněji než kdykoli předtím… Náhod-
ně se připletou do jednoho z největších příběhů 
všech dob a stanou se hrdiny prvních Vánoc.

Přeložila Petra Nagyová

Pro děti od 8 let
Vázaná, cca 144 stran
130 x 200 mm
Cena asi 249 Kč
Datum vydání: listopad
KaTEgoRIE aaa

Okouzlující vánoční příběh nyní v knižním zpracování

Film 

v prosinci 

v kinech!
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Malá baletka
Rosa a kouzelný sen

Darcey Bussellová

Rosa se spolu s  nejlepší kamarádkou Olivií zú-
častní konkurzu do Královské baletní školy 
v Londýně. Během zkoušek se však ocitne v Zemi 
kouzel  – jako vždy zrovna ve chvíli, kdy tamní 
obyvatelé potřebují její pomoc. Zlá víla se totiž 
touží stát královnou a jediný, kdo jí v tom může 
zabránit, je právě Rosa. Jenže Zlá víla ji unese 
a zamkne ve věži. Podaří se malé baletce utéct 
z vězení dřív, než Zlá víla dosáhne svého? A jak 
dopadne konkurz do vysněné školy?

Přeložila Eva Brožová

Ilustrovala Katie MayPro děti od 7 let
Váz., 96 stran
130 x 190 mm
Cena cca 169 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Podaří se Rose utéct ze zamčené věže a zabránit Zlé víle, 
aby se stala královnou?

Dancing girls
Šarlota na to kápne

Heike abidiová

Šarlota je na vrcholu blaha, když může stepo-
vat, až se otřásá podlaha. A závěrečného taneč-
ního workshopu týden před prázdninami už se 
nemůže dočkat. Ostatní dívky však stepu příliš 
nefandí: Emily má ráda hip hop, Ida nádherně 
baletí a  Jasmína je úžasná břišní tanečnice. 
Co teď?! Za čtyři dny musí nacvičit vystoupení 
na školní besídku, na kterou se přijde podívat 
půlka města! A navíc vymyslet vhodné kostýmy! 
Šarlota dostane nápad. Budou s ním kamarádky 
souhlasit?

Přeložila Romana Jarolínová

Pro děti od 8 let
Váz., 104 stran

130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč

Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE B

Čtyři dívky. Čtyři různé taneční styly. Jedna taneční skupina!

Již vyšlo

Vtom se protlačí davem Fiona a padne Šarlotě 
kolem krku. „To bylo jak do televize,“ básní. To je 
u Fiony největší možná chvála. Kdo se dostane do 
televize, ten to podle jejího mínění někam dotáhl. 
Šarlota se musí smát, protože Fiona vždycky tak 
přehání. A protože má radost, že už nejsou rozhá-
dané. Všechno je zase v nejlepším pořádku – jak jí 
ukázal Fionin rap.

„ byla naprostá třída!“ směje se Šarlota. „Hlav-
ně ten text je pecka. Děkuju! Bezva rap přátel-
ství!“ Chce toho vlastně říct ještě víc, ale vtom si 
všimne, jak k ní přichází maminka. „Probereme to 
později, jo?“ křikne ještě na Fionu a už běží ma-
mince naproti.
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Již vyšlo

Deník mimoňky
Příběhy nesnášený spolužačky

Rachel Renée Russellová

Nikki Maxwellová má vážně pech. Ze všech škol, 
kam ji mohli přidělit na studentský výměnný tý-
den, se ji rozhodli poslat zrovna na Mezinárod-
ní akademii Hampton Hills, jinak známou jako 
novou školu její zapřísáhlé rivalky MacKenzie 
Hollisterové. A to ještě není to nejhorší – vypa-
dá to totiž, že jí osud do cesty postavil někoho 
ještě příšernějšího, než je MacKenzie!

Dokáže královna mimoňů přežít týden v nóbl 
ústavu plném KCO lidí, nebo to všechno skončí 
další totálně mimózní katastrofou?

Přeložila Jana Hejná

Přežije královna mimoňů týden v nóbl ústavu  
plném KCO lidí?

Pro děti od 9 let
Váz., asi 288 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Nejlepší kniha se spinner triky

Roztoč to se spinnerem
50 super triků a cool aktivit

Tato jedinečná kniha ti pomůže dostat se mezi ty 
nejlepší spinneristy. Díky ní objevíš nové úrov-
ně svých dovedností. Najdeš v  ní úžasné kousky 
a hry v podání JůTubera Davida Kinga z GeekBitu. 
Staň se prvotřídním machrem a ohrom svou ro-
dinu a kamarády skvělými triky! Dočteš se, jaké 
spinnery jsou dnes nejpopulárnější, jak o  ten 
svůj pečovat a  jak si vytvořit vlastní kolekci 
originálních spinnerů. Prozradíme ti, jak spin- 
ner funguje a proč je pohrávání si s ním vlastně 
užitečné.

Přeložila Anna Pocnarová

Pro děti od 7 let
Brož., 88 stran

155 x 235 mm
Cena 199 Kč

Termín vydání: srpen
KaTEgoRIE B

NEJLEPŠÍ KNIHA 
SE SPINNER TRIKY
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Tato jedinečná kniha ti pomůže dostat se mezi ty nejlepší spinneristy. Díky ní 
objevíš nové úrovně svých dovedností. Najdeš v ní úžasné kousky a hry v podání 
JůTubera Davida Kinga z GeekBitu. Staň se prvotřídním machrem a ohrom svou 

rodinu a kamarády impozantními triky! Dočteš se, jaké spinnery jsou dnes 
nejpopulárnější, jak o ten svůj pečovat a jak si vytvořit vlastní kolekci 

originálních spinnerů. Prozradíme ti, jak spinner funguje a proč je pohrávání 
si s ním vlastně užitečné. 

Vyhrň si rukávy a začni spinnovat 
jako profík, poslouží ti k tomu 
těchto 50 božích triků: 
(namátkou) 

• HORKÝ BRAMBOR
• VYSOKÝ VÝHOZ
• VÝHOZ S OTOČKOU RUKY
• PODÁVÁNÍ VEČEŘE
• VÝHOZ ZA ZÁDY
• PODNOŽKA, STONOŽKA
• OPRAŠOVAČ KLOUBKŮ
• TRIK NA ČEPICI
• KOLEM SVĚTA
•  PŘEHAZOVÁNÍ MEZI 

PALCI U NOHY

• RAKETA
• VÝHOZ SKATEBOARDEM
• ODMRŠŤOVAČ MINCE
• HOUDINI
• ŽONGLÉR
•  VYSOKÝ VÝHOZ 

SE SALTEM
• VZAD
• Z NOSU NA NOS
•  SALTO ŽONGLÉRA 

HOUDININO

50
SUPER TRIKŮ
A COOL AKTIVIT

MLADÁ FRONTA
DAVID KING Z GEEKBITE,

COLLEEN DORSEYOVÁ

 A KATIE WEEBEROVÁ

David King z geekBite, 
Colleen Dorseyová 
a Katie Weeberová
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zrada rodu Trnhoffů
gareth P. Jones

Ve vypálených ruinách panství rodu Trnhoffů 
nastalo opatrné příměří. Po životě stráveném 
ustavičnými pokusy zabít svého sourozence se 
totiž dvojčata Felix a  Leontýna rozhodla pře-
stat bojovat. Leontýna si našla nové kamarádky 
a zkouší se věnovat úplně normálním aktivitám, 
jako je třeba holčičí pyžamová party. A  její bratr 
dokonce randí s  řezníkovou dcerkou! Když se 
ovšem na panství zničehonic objeví zapomenu-
tý strýček Harry a dojde k celé řadě téměř smr-
telných „nehod“, zdá se, že je vražda opět na 
pořadu dne… Že by se Felix s Leontýnou vráti-
li ke starým způsobům? Anebo stojí za zradou 
rodu Trnhoffů někdo docela jiný?

Přeložila Jana Hejná
Váz., 280 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE aaa

Půvabně temný a zlověstně zábavný příběh od cenami ověnčeného  
Garetha P. Jonese

Ve vypálených ruinách panství rodu Trnho	 ů 
nastalo opatrné příměří. Po životě stráveném 

ustavičnými pokusy zabít svého sourozence se 
totiž dvojčata Felix a Leontýna rozhodla přestat 

bojovat. Leontýna si našla nové kamarády a zkouší 
se věnovat úplně normálním aktivitám, jako je 

třeba holčičí pyžamová párty. A její bratr dokonce 
randí s řezníkovou dcerkou!

Když se ovšem na panství zničehonic objeví 
zapomenutý strýček Harry a dojde k celé řadě 
téměř smrtelných „nehod“, zdá se, že je vražda 

opět na pořadu dne…

Že by se Felix s Leontýnou vrátili ke starým 
způsobům? Anebo stojí za zradou rodu Trnho	 ů 

někdo docela jiný?

Půvabně temná a zlověstně zábavná kniha 
od cenami ověnčeného Garetha P. Jonese.

OD STEJNÉHO AUTORA VYŠLO:

Již vyšlo

Autor 

v listopadu 

navštíví 

Prahu!

připravujeme
e-book

Ve vypálených ruinách panství rodu Trnho	 ů 

nastalo opatrné příměří. Po životě stráveném 

ustavičnými pokusy zabít svého sourozence se 

totiž dvojčata Felix a Leontýna rozhodla přestat 

bojovat. Leontýna si našla nové kamarády a zkouší 

se věnovat úplně normálním aktivitám, jako je 

třeba holčičí pyžamová párty. A její bratr dokonce 

randí s řezníkovou dcerkou!

Když se ovšem na panství zničehonic objeví 

zapomenutý strýček Harry a dojde k celé řadě 

téměř smrtelných „nehod“, zdá se, že je vražda 

opět na pořadu dne…

Že by se Felix s Leontýnou vrátili ke starým 

způsobům? Anebo stojí za zradou rodu Trnho	 ů 

někdo docela jiný?

Půvabně temná a zlověstně zábavná kniha 

od cenami ověnčeného Garetha P. Jonese.

OD STEJNÉHO AUTORA VYŠLO:

101100

Osudové opláchnutí

Po jídle strýček Harry oznámil, že si ještě před spaním vy-
razí na procházku, Felix zamířil do svého pokoje a Leontý-
na zavedla Olívii do Perchtina apartmánu. Pomalu začína-
la zjišťovat, že jednou z nejobtížnějších stránek přátelství 
je potřeba vyplňovat každičkou vteřinu nekonečným po-
vídáním. Dělalo jí problémy přicházet neustále s dalšími 
a dalšími tématy. Zato Olívie nikdy nešla pro slovo dale-
ko. Když si návštěva odpochodovala vyčistit zuby a umýt 
obličej, Leontýna se vyčerpaně svezla na postel a vychut-
návala si blahodárné ticho. Alespoň do chvíle, než si uvě-
domila, že už je Olívie v koupelně příšerně dlouho. A tak 
se vypravila podívat, jestli se jí něco nestalo.

Dveře ložnice byly z masivního dubového dřeva a ab-
solutně zvukotěsné, proto dívčin křik uslyšela, teprve 
když je otevřela.

„Leonbabo! Pomóc! Pomozte mi někdo… Kdokoliv !“
Leontýna vzala za kliku koupelny. Bylo zamčeno ze-

vnitř, odkud k ní doléhalo syčení proudící vody a bušení 
Olíviiných pěstí do dřeva.

„Co se děje?“ zeptala se své přítelkyně.
„Dveře nejdou otevřít. Pomoz mi, Leonbabo! Na umí-

rání jsem ještě příliš mladá a krásná!“

„O čem to mluvíš?“
„Pustila jsem vodu. Musím si každý večer dělat ob-

ličejový peeling, jinak mi na tvářích naskáčou ošklivé 
fleky, víš? Jenže kohoutky se teď nedají zavřít. Zůstaly 
mi v ruce. To samé klika od dveří. Místnost se plní vo-
dou. Já se tu utopím!“

„Zkus se uklidnit,“ nabádala ji Leontýna. „Umyvadlo 
má jistě přepad, který přebytečnou vodu zachytí.“

„Je ucpané! Všechno je tu ucpané! Vodu už mám po 
pas a rychle stoupá…“

„Felix,“ zamumlala si Leontýna pro sebe. Netušila, co 
má její drahý bratříček za lubem, jak koupelnovou past na-
stražil, ani proč, ale jeho rukopis poznala na první pohled.

„Vydrž, Olívie.“ Leontýna zvedla velkou porcelánovou 
nádobu s modrým dekorem. Nejspíš byla nesmírně stará 
a extrémně cenná, ale ona neměla na výběr. Vyklopila z ní 
pokojovou rostlinu a křikla: „Ustup!“ Potom květináčem 
mrskla o dveře. Nádoba se roztříštila na milion kousíčků, 
ale na bytelném dřevě to nezanechalo sebemenší stopu.

„Uvědomuješ si, že byla do páru?“ Za jejími zády stál 
Felix. V ruce svíral hasák a kolem pasu měl uvázané lano.

„Co tady děláš?“ houkla na něj Leontýna.
„Zachraňuji tvou kamarádku.“ Její bratr zapřel ha-

sák o dveře a volný konec provazu upevnil k zábradlí. 
„A teď, drahá sestřičko, je-li ti tvůj život milý, radil bych 
ti, aby ses vrátila k sobě do pokoje.“

„Proč?“ nechápala dívka.
„Protože až do těch dveří udělám díru, vyvalí se ven 

hektolitry vody, které dolů ze schodů spláchnou všech-
no, co není přibité.“

207206

Turínová polévka 
paní Pytlounové

Jsou lidé, kteří by po tak těsném úniku před smrtí výska-
li nadšením a úlevou. Vlastně asi většina lidí. Ale Felix 
a Leontýna Trnhoffovi nebyli jako ostatní. Oni se jen beze 
slova vyštrachali na kroketové hřiště, oprášili se a klidně 
pokračovali v cestě k domovu.

„Tom trávník pořád udržuje v perfektním stavu,“ pro-
hodil Felix. „Měli bychom si brzy zahrát, když se teď ko-
nečně oteplilo.“

„Dobře si vzpomínám na naši poslední hru,“ pozna-
menala Leontýna. „Zapálil jsi mu růžové keře.“

„To bylo tehdy, jak jsem na tebe nastražil kroketové 
koule z parafínu?“ dotázal se její bratr.

„Ne, z jihozápadní věže jsi shodil žhavé uhlíky.“ Leon- 
týna automaticky zvedla oči ke zmiňované části budo-
vy a na věži uviděla Dragoše. „Říkal jsi, že v tom starém 
filmu vystupoval muž, který byl podobný Dragošovi?“

„Ano, ale Tom má pravdu. Není na to dost starý,“ na-
mítl Felix.

„Ta hornická přílba byla podepsaná,“ informovala ho 
Leontýna. „Jeho příjmením.“

„Možná tam dole něco opravoval?“ nadnesl Felix.

„Ležela tam nepoužívaná celá léta. A kromě toho víš, 
jak je posedlý bezpečností. Nikdy by ji tam takhle nepo-
hodil, kdyby byla opravdu jeho.“

Felix patou udusal krtinec. „Když nad tím teď pře-
mýšlím, Tom to ve skutečnosti nezavrhl. Prohlásil jen, že 
je ten film o dost starší než Dragoš, a pak změnil téma.“

„A co z toho vyplývá? Že to byl nějaký Dragošův 
příbuzný?“

„Možná.“
„To přece nedává smysl. Proč by nám to tajil? Proč by 

nám lhal?“
„Proč by lhal kdokoliv jiný?“ oponoval Felix.
Stavebník pracující vysoko na věži si jich všiml a za-

mával. Leontýna mu přátelské gesto oplatila. Na obzoru 
za budovou právě zapadalo slunce, mužovy rysy tak zů-
staly skryté ve stínech.

„Třeba měl Silvánus pravdu a tam dole je vážně zla-
to?“ přemítal Felix nahlas.

Společně vešli do domu zadními dveřmi, které Felix 
sestře galantně podržel, a v tu chvíli se ozvalo zvoně-
ní, jež je mělo upozornit, že se podává večeře. Oba tedy 
zamířili rovnou do jídelny, kde právě Růža doprostřed 
stolu pokládala obrovskou mísu hnědé polévky. Zvedla 
víko a místnost naplnil čpavý puch.

„Bastien dnes nemá svůj den,“ konstatoval Felix.
„To vařila paní Pytlounová,“ vysvětlila Růža nevýraz-

ným hlasem.
„Paní Pytlounová?“ zopakovali Felix s Leontýnou 

současně.
„Ano. Je zpátky. Včera ji propustili za dobré chování.“
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Mí praštění rodiče
Pete Johnson

Když se rodiče zeptali Louise na rady, jak být in, 
nic si z toho nedělal. Zpočátku to byla totiž do-
cela sranda  – učili se dávat si pěst a  používat 
slova jako hustý, cool a vostrý. To bylo ale před-
tím, než se jeho táta objevil u  školy oblečenej 
jako drsnej rapper… Tady už končí veškerá leg-
race! Louis a  jeho kamarádka Maddy jsou v šo- 
ku. Máma s tátou zašli příliš daleko! Je potřeba 
okamžitě je zarazit.

Přeložila Lucie Křesťanová

Pro děti od 9 let
Váz., 48 stran
210 x 285 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Fantasticky vtipné pokračování knihy Jak si vycvičit rodiče

Titeuf
Vítej v pubertě!

Zep

Když na nás padne puberta, tak se celí vytáhnem 
a všude nám začnou vyrážet beďary a chlupy… 
Nohy se nám prodlouží, pinďour se zvětší a tes-
tocosi nám vytéká z uší… A to táta říkal, že mám 
bejt v klidu?

Titeufovi se život převrátil vzhůru nohama! 
Zatímco ho dosud holky akorát fackovaly, teď si 
musí vybrat hned ze dvou nápadnic: Naďa, nebo 
Ramatu? Z  toho by se jeden zcvoknul! Ale co 
kdyby… měl obě milenky na půlúvazek? Vždyť 
i Františkův táta má dvě zaměstnání. Jenže ta-
kové řešení může napadnout jen kluky. Je na 
čase trochu vyrůst, posunout se někam dál… 
do toho zvláštního období puberty, kdy začíná-
me líbat dívky na ústa. Dokonce i  tělo se nám 
proměňuje… Jenže puberťákem se nestaneme 
na povel. Jednoho dne do ní prostě padneme až 
po čupřinu! A nejde to nějak urychlit? Nejsou na 
to tabletky?

Přeložil Luděk Janda

Jen co Titeuf trochu povyrostl, zjišťuje, že dospívání může být 
pěkný opruz!

Již vyšlo
Již vyšlo

Pro děti od 8 let
Váz., asi 240 stran

130 x 200 mm
Cena cca 219 Kč

Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Edgar

a Maddy. Bléé!

Máma se snaží 
být cool.

Táta si myslí, 

že je dost 

v pohodě, ale není.
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Pro maminku na památku
Lucie Šavlíková

Díky tomuhle bohatě ilustrovanému památníč-
ku určenému k  dotvoření se z  holčiček a  kluků 
na chvíli stanou nejen malíři, spisovatelé nebo 
třeba kuchtíci, ale především poslové milých 
slov (i  beze slov) a  lásky. Je totiž plný nápa-
dů, jak mamince udělat radost, čím ji rozesmát 
a jak jí ukázat, že je jedinečná (např. vytvořit její 
portrét pomocí koláže, nakreslit ji jako super-
hrdinku, napsat jí milý dopis, vyrobit poukaz 
na splněné přání, dotvořit knižní záložku nebo 
namalovat pexeso). Fantazii se meze nekladou, 
a tak bude každý památníček originální. Zahřeje 
u srdce, uchová vzpomínky a hlavně bude každé 
mamince dělaný na míru! Hodí se jako dárek ke 
Dni matek, Vánocům, ale i  jako nečekané pře-
kvapení, kdykoliv se naskytne příležitost. Dejte 
mamince najevo, že ji máte rádi!

Ilustrovala Michaela Bergmannová

Od srdce vyráběný památníček – dejte mamince najevo, že ji máte rádi!

Dárečky od srdce
Přesvědčte se na vlastní kůži, že vlastnoruč-
ně vyrobený dárek zahřeje u  srdce nejen ob-
darovaného, ale i  vás. Tahle knížka nabízí přes 
50 fantastických tipů na dárky, ozdoby a všelija-
ké drobnůstky, kterých není – obzvlášť v holčičí 
partě – nikdy dost. K výrobě některých posta-
čí papír, nůžky a lepidlo, u  jiných se šiknou ko-
rálky, kousky látek a jehla s nití, u ještě dalších 
upotřebíte jedlé suroviny a na svých pečených 
i  nepečených výrobcích si budete moct za od-
měnu pochutnat. Většinu potřebného materiálu 
máte už dávno doma a díky názorným fotogra-
fiím a  podrobným pokynům zvládnou dárečky 
vyrobit i děti.

Hledáte inspiraci na Vánoce nebo byste rádi 
přinesli na návštěvu originální nebo neobvykle za-
balený dárek? Pak je tahle kniha přesně pro vás!

Šablony jsou součástí knížky!

Přeložila Helena Marková

Pro děti od 6 let
Váz., 32 stran
148 x 210 mm
Cena cca 179 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Máloco potěší tak jako vlastnoručně vyrobený dárek!

Pro děti od 6 let
Váz., 80 stran
220 x 280 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen

KaTEgoRIE a

6

7

STOJAN NA TUŽKY VE TVARU RAKETY

Letím
na Měsíc!

Vzhůru do  vesm íru !

Stojan
na tužky
ve tvaru 
rakety
5… 4… 3… 2… 1… start!Připravte pro někoho překvapení v podobě barevného a originálního stojanu na tužky. Vzadu bude mít raketa tajnou přihrádku na maličkosti, bez kterých

se ve vesmíru 
neobejdete.

6 Ještě zbývá tajná přihrádka. Poproste dospělého, ať do zadní části rakety vyřízne dvířka a stejně velký kus vyřízne taky ve spodní části papírového kelímku. Kelímek i s víčkem zasuňte do tubusu. Víčko je tam proto, aby tužky nepropadly až dolů do tajné přihrádky.

1 Nejdřív vyrobíte raketě křídla – na karton nakreslete dvě křídla (jejich délka by měla odpovídat asi polovině tubusu) i s chlopněmi na přilepení. Křídla vystřihněte a vteřinovým lepidlem je nalepte na tubus.

3     Kužel přilepte vteřinovým lepidlem na plastové víčko tubusu.

2 Papírový talíř nastřihněte od krajeaž do středu. Potom talíř srolujte do kuželu tak, aby jeho obvod odpovídal  tubusu, a okraje sešijte sešívačkou.

4 Tři plastová víčka nalepte plochou stranou na trup rakety jako okénka – to nejmenší víčko bude uprostřed. Na celý tubus i s okénky naneste vrstvu papírmašé.�

5 Raketu pomalujte akrylovými barvami. Na tělo rakety použijte modrou barvu, na špičku červenou a stříbrnou a spodní stranu křídel nabarvěte žlutě a červeně.

4
5

3

2
1

štětce

1 plastové víčko 
z krabice od 
džusu

papírový 
kelímek 
s víčkem 

(musí se vejít 
do tubusu)

papírový talíř

akrylové 
barvy

noviny

připínáčky

provázek

vt
eř

in
ov

é 
le

pi
dl

o

papírový
tubus
s plastovým 
víčkem

lepidlo 
na papír

velké 
nůžky 
na papír

pe
ro

sešívačku

karton

Kliku dveří 
vyrobíte 
z provázku 
a připínáčků.

2 víčka z láhví 
od mléka

Sem patří barevné 
pastelky nebo 
tužky. Budete potřebovat

� Návod na papírmašé najdete na straně 21 (krok 2).

60

61

PEČENÉ I NEPEČENÉ POCHOUTKY

1 Poproste dospělého, aby vám předehřál 

troubu na 180 °C (stupeň 4). Košíčky na 

cupcaky vložte do menších kelímků a košíčky 

na muffi  ny do velkých kelímků. 

5 Udělejte 8 sušenek ve tvaru velkého 

květu, 6 ve tvaru malého květu 

a 22 ve tvaru listu. Ozdobte je polevou 

podle návodu na stránce 57 (uprostřed 

každého květu nechte volné místo) a část 

polevy dejte stranou, aby vám zbylo na 

oranžové středy, zelené listy a bílé žilky 

na listech. Když poleva zaschne, připevněte 

květy a listy k míchátkům.

6 Až bude poleva dokonale suchá, 

zastrčte do každého připraveného 

květináče jednu květinu – velké květiny 

patří do velkých kelímků a malé do 

malých.

3 Lžící rozdělte těsto do jednotlivých 

košíčků a ty dejte na pečicí plech. 

Poproste dospělého, ať dá plech do trouby, 

a nechte péct 20–25 minut.

2 Máslo, cukr, hladkou mouku s kypřicím 

práškem, vejce, vanilkový extrakt, 

mléko, čokoládu a kakao dejte do mísy 

a dobře promíchejte vařečkou.

4 Až koláčky nabydou, poproste 

dospělého, aby je vyndal z trouby, 

a nechte na mřížce úplně vychladnout. 

Vršek ozdobte strouhanou čokoládou.

Budete potřebovat

Zdobení

Jedlé květinky
Dokonalý dárek ke Dni matek nebo pochoutka na 

narozeninovou oslavu. Budou vypadat tak krásně, 

že vám je skoro bude líto sníst! Na květy a listy 

musíte nejdřív udělat těsto na sušenky podle 

receptu na stránkách 56–57.

Kelímky buď polepte 

barevným papírem, 

nebo si rovnou kupte 

vzorované.

velký pečicí plech

mřížku na 
chladnutí

velkou mísu

vařečku

8 košíčků 
na 
muffi  ny

nůžky

8 kelímků
6 menších 
papírových 
kelímků

6 košíčků 
na cupcaky

3 našlehaná středně
velká vejce

150 g krystalového 
cukru

14 dřevěných 
míchátek na kávu

400 g práškového 
cukru

150 g změklého másla

150 g hladké mouky 
a 1 lž kypřicího prášku 
do pečiva

½ lž vanilkového 
extraktu

zelenou a oranžovou 
potravinářskou 
     barvu

vodu

50 g strouhané 
čokolády

50 g čokolády 
nakrájené na 
kousky 100 g kakaa

6 
LŽ

 
m

lé
ka

Na velké květiny 

použijte po dvou 

listech, na malé 

stačí jeden.

Nepřejídejte se. Tyhle květiny jsou velice sladké. 

Úplně stačí, když sníte jenom „hliněný“ košíček 

a květinu si necháte až na druhý den.

Ozdobené květy 

a listy přilepte dostateč-

ným množstvím polevy 

k míchátkům. Nechte

 odpočinout přes noc

  v teple a suchu.

sáček na 
zdobení
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Letiště
Fascinují vás letadla? Postavte si letiště, kde se 
to jen hemží cestujícími, složte si ranvej, sestav-
te si letadla, figurky a příslušenství a provoz le-
tiště může začít! Dozvíte se spoustu úžasných 
informací týkajících se letového provozu, pro-
jdete bezpečnostní kontrolou, odbavíte zavaza-
dla, nakouknete do řídicí věže a pak už vzhůru 
do oblak! Díky tomuto interaktivnímu boxu se 
malí dobrodruhové hravě seznámí s cestováním 
vzduchem, sestaví si terminál, vzletovou a při-
stávací dráhu, řídicí věž, větrný rukáv, vozík na 
zavazadla a hlavně 5 modelů letadel – vrtulník, 
osobní letoun, soukromý tryskáč, vrtulové leta-
dlo a jumbo jet. Tak šupito presto do oblak!

Obsahuje 46 dílků stavebnice! 
 
Přeložila Helena Marková

Sestavte si letiště, modely letadel a šupito presto do oblak!

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

Již vyšlo
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Pro děti od 10 let
Brož., asi 136 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a Mickey 

na Dunaji

M L A D Á  F R O N T A

N Á M Ě T : 
Alexandru Berceanu 

I L U S T R A C E :  
Cristian Dârstar

V Banátu je šest vesnic s většinovým obyvatelstvem 
českého původu – Svatá Helena, Gerník, Šumice, 
Rovensko, Bígr a Eibenthal. Tato kniha vypráví 
o cestě Ileany a Petry za poznáním současného 
života Čechů v Banátu, o putování jejich předků 
ze staré vlasti do hor nad Dunajem a o návratech 
jejich potomků do dnešního Česka. Díky jejich 
neobvyklému cestovnímu deníku si tak můžete 
snadno udělat obrázek o dvousetletém úsilí této 
osobité české komunity o uchování své kultury.

*
PETRA DOBRUSKÁ absolvovala Univerzitu 
Karlovu, kde spolupracovala na výzkumných 
projektech v oblasti lingvistiky a antropologie. 
Žije v Bukurešti, odkud často navštěvuje českou 
komunitu v Banátu.

ILEANA SURDUCAN je rumunská ilustrátorka 
a autorka grafických románů, která využívá 
komiksu k vyprávění příběhů a sdílení vlastních 
pocitů.

M
ic

ke
y 

n
a 

D
un

aj
i 

 
         

     A
le

xa
n

dr
u 

Be
rc

ea
n

u 
—

 C
ri

st
ia

n
 D

âr
st

ar

Nejslavnější česká spisovatelka je dnes postra-
chem lecjakého školáka, kterého nebaví povin-
ná četba. Ale věděli jste, že na Boženu Něm-
covou nasadila rakouská císařská policie tajné 
agenty, aby ji hlídali jako nebezpečně bystrou 
a  vlivnou osobu? A  napadlo vás, že kdyby se 
narodila v dnešní době, byla by z ní reportérka 
nebo hvězda Facebooku? Víc se dozvíte ve čtvr-
tém díle edice Velikáni do kapsy, ve kterém její 
příběh zkoumají kluk, který nechce číst Babič-
ku, jeho češtinářka a do toho jim mluví manžel 
Boženy Němcové.

Ilustroval Tomáš Chlud

V  Banátu je šest vesnic s  většinovým obyvatelstvem české-
ho původu – Sv. Helena, Gerník, Šumice, Rovensko, Bígr a Ei-
benthal. Příběhy místních lidí jsou zaznamenány v neobvyklém 
cestovním deníku, na jehož základě si můžete udělat obrázek 
nejen o dvousetletém úsilí této osobité české komunity o ucho-
vání své kultury, ale i o jejím životě v současném Banátu.

Ilustrovala Ileana Surducan

Komiks Mickey na Dunaji představuje příběh českých turistů 
v přímořském středisku Mamaia v srpnu 1968 během invaze 
Československa členskými státy Varšavské smlouvy v čele se 
Sovětskou armádou, které se však nezúčastnilo Rumunsko. 
Scénář inspirovaný skutečným příběhem české rodiny napsal 
režisér a všestranný umělec Alexandru Berceanu.

Ilustroval Cristian Dârstar

Pro děti od 8 let
Váz., asi 64 stran

155 x 235 mm
Cena cca 229 Kč

Termín vydání: srpen
KaTEgoRIE B

Pro děti od 8 let
Váz., asi 64 stran

155 x 235 mm
Cena cca 229 Kč

Termín vydání: září
KaTEgoRIE B

Česko-rumunské vztahy v komiksu

Velikáni do kapsy
Božena Němcová očima kluka, 
který nechtěl číst Babičku

Tomáš Němeček

Češi v Banátu
Petra Dobruská, Ileana Surducan

Mickey na Dunaji

alexandru Berceanu

Jaká byla Božena Němcová, spisovatelka ze seznamů povinné četby?

Již vyšlo

Již vyšlo
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Doktor Plyšák
Deanna F. Cooková

Otevřete si v  pokojíku vlastní veterinární kli-
niku  – zařiďte si čekárnu, ordinaci, zotavovací 
místnost i lékárnu – a ošetřujte svým plyšovým 
kamarádům bolístky! Dozvíte se, jak zavázat 
zraněnou packu plyšové kočičce, jak si správ-
ně poslechnout srdce plyšového medvěda a jak 
z rentgenu zjistit, jestli váš oblíbený plyšový pes 
nemá zlomenou nohu.

Díky 15 projektům si vyrobíte třeba lékařský 
plášť, brýle, stetoskop, teploměr, injekční stří-
kačku, doktorský kufřík nebo ochranný límec 
pro zvířátka. Potřebovat k  tomu budete pouze 
pár doma běžně dostupných věcí.

Šablony, cedule, etikety a kartičky jsou 
součástí knížky!

Přeložila Helena Marková

Otevřete si v pokojíku veterinární ordinaci a ošetřujte svým plyšovým 
kamarádům bolístky!

Pro děti od 6 let
Brož., 80 stran
230 x 305 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Pes, má láska
Omalovánky a citáty o psech

Štěkají, vrtí ocasem, hrají si, pobíhají, očicháva-
jí se, oddaně nás chrání, všude nás doprovázejí, 
a hlavně nám při každé příležitosti prokazují svou 
náklonnost. Úžasnými protagonisty této bohatě 
ilustrované knihy omalovánek, která svým tva-
rem připomíná sympatický čenich nejvěrnějšího 
přítele člověka, jsou naši čtyřnozí kamarádi – psi. 
Nádherným ilustracím propadne každý, kdo má 
tyto roztomilé společníky rád, a libovolně zvole-
nými barvami přemění portréty nejrozličnějších 
psích ras v naprosto jedinečná díla.

Slavné výroky a citáty o psech, které obráz-
ky doprovázejí, poskytují navíc vtipné podněty 
k  úvahám a  originální vhled do fantastického 
světa psů, jejich zvyklostí a  způsobů, který-
mi nám projevují svou bezpodmínečnou lásku 
a oddanost.

Tyto neobyčejné omalovánky vám poskyt-
nou hodiny aktivního a  příjemného odpočinku 
a pomohou vám uvolnit napětí všedního dne.

Váz., asi 64 stran
228 x 210 mm,

výřez ve tvaru psí hlavy
Cena cca 249 Kč

Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Skvělý dárek pro všechny milovníky psů!

Pes ma laska blok v2.indd   9 02/05/17   15:48

Pes ma laska blok v2.indd   9

02/05/17   15:48

„Nikdo neocení genialitu vašich slov více než váš pes.“ Christopher Morley

Pes ma laska blok v2.indd   31

02/05/17   15:48

Již vyšlo
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Vesmír ve 30 sekundách
Clive gifford

Vydejte se s námi za hranice našeho světa a ob-
jevujte tajemství vesmíru. Pomocí názorných ob-
rázků a stručných přehledů ho děti prozkoumají 
skrz naskrz. Od velkého třesku přes hvězdy, vzdá-
lené planety až po galaxie, černé díry či temnou 
hmotu. Objevná fakta vám knížka předkládá po 
malých, ale výživných soustech. Díky zábavným 
miniúkolům si můžete své znalosti v průběhu čte-
ní ověřit, případně ještě prohloubit. V rukou drží-
te neotřelý a poutavý úvod do vědy a vědeckého 
myšlení, který by žádnému vesmírnému nadšen-
ci neměl v knihovničce chybět.

Přeložil Milan Lžička

Perfektní knížka pro zvídavé nadšence a obdivovatele vesmíru

Pro děti od 8 let
Brož., 96 stran
180 x 230 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

země ve 30 sekundách
anita ganeriová

Připravte se na vzrušující výpravu po zázracích 
naší planety a  prozkoumejte každý centimetr 
Země. Knížka se věnuje 30 zajímavým tématům, 
která by žádnému mladému pozemšťanovi ne-
měla uniknout. Vydejte se k ledovým pólům i do 
vyprahlých pouští, do velehor i  podmořských 
krajin. Poznejte zázraky přírody a dramata ode-
hrávající se na naší neklidné planetě – od výkyvů 
počasí až k sopečným výbuchům. Spolu s názor-
nými obrázky představuje tato neotřelá badatel-
ská příručka ideální zdroj informací pro všechny 
zvídavé děti.

Přeložil Milan Lžička Pro děti od 8 let
Brož., 96 stran

180 x 230 mm
Cena cca 279 Kč

Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE a

Vzrušující výprava po zázracích Země
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Lidské tělo
Poznejte lidské tělo od hlavy až k patě a dočtěte 
se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje! Kaž-
dá část našeho těla plní důležitou funkci, spo-
lečně pak pracují tak, aby nás udržely při životě 
a  ve zdraví. Navíc si můžete pomocí brožurky, 
která je součástí interaktivního boxu, složit pu-
zzle ve tvaru lidského těla – nejenže se sestavuje 
hned v několika vrstvách, ale ještě obsahuje po-
hyblivé části, takže si můžete prakticky vyzkou-
šet, jak naše tělo pracuje a kde leží jaký orgán. 
Co si takhle zablbnout a otestovat, jestli už jste 
kostru dorostli nebo přerostli a o kolik centime-
trů jste vyšší?

Obsahuje 28 dílků puzzle! 
 
Přeložila Šárka Dvořáková Tripesová

Složte si metr vysokou lidskou kostru!

Pro děti od 5 let
Box 265 x 240 x 35 mm
+ brožurka + komponenty
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: říjen
KaTEgoRIE aaa
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Atlas
Vymaluj si celý svět!

S  těmito úžasně barevnými omalovánkami ve-
likosti plakátu se děti doslova promalují celým 
světem. Krásné mapy jsou plné staveb, zvířat, 
věcí a  míst k  vybarvení charakteristických pro 
dané země a obsahují informační okénka i sekci 
vlajek všech států světa.

Jednotlivé stránky je možné z  tohoto je-
dinečného atlasu odstřihnout, aby si jimi děti 
mohly vyzdobit pokojíček a mít před sebou ce-
lou zemi jako na dlani. V duchu motta škola hrou 
tak děti prozkoumají celý svět a vše si lépe za-
pamatují.

Přeložila Martina Vondráčková

Váz., asi 48 stran
400 x 285 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: září

KaTEgoRIE a

Prozkoumej a vymaluj si celý svět! Ten největší atlas světa a omalovánky 
zároveň

Pes ma laska blok v2.indd   9 02/05/17   15:48

Pastelkopedie
Tahle knížka je přímo napěchovaná zajímavými 
fakty a úžasnými obrázky k vymalování a zaru-
čeně zabaví zvídavé děti na celé hodiny! Dozvědí 
se spoustu zajímavých informací z historie, zví-
řecí říše, techniky, ale také ze světa módy a kul-
tury.

Věděli jste například, že má kobylka uši pod 
kolenem, že Eiffelova věž měla původně stát v Bar-
celoně a  že rakety jsou 15× rychlejší než střely? 
Děti si díky této hravé metodě získané poznatky 
snadněji zapamatují. Stačí vybavit se pastelkami 
nebo fixkami a můžete začít vstřebávat informace, 
zatímco si vybarvujete.

Přeložila Šárka Dvořáková Tripesová

Poznávej svět, zatímco si vybarvuješ! Omalovánky a encyklopedie 
v jednom

Pro děti od 6 let
Brož., 96 stran
261 x 233 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

19

18

Řada zemí světa má ve svých národních symbolech 
zvířata. Pár si jich vybarvi – schválně, se kterými 
zeměmi si je spojíš! 

JAPONSKO 
V japonské kultuře jsou koi kapři ceněni 
pro svou sílu a vytrvalost. Je známo, že 
plavou proti proudu bez ohledu na to, jak 
drsné k tomu mají podmínky.

VELKÁ BRITÁNIE 
Buldok je symbolem Velké Británie už 
dlouho. Ale plemeno, které tuhle spojitost 
odstartovalo – staroanglický buldok –, 
v Británii vyhynulo už v 19. století.    

INDIE
Tygři jsou největším 
druhem koček na 
světě. Dokáží skolit 
kořist, která je 
dvakrát větší, než 
jsou oni sami. 

SPOJENÉ STÁTY 
AMERICKÉ
Díky velké síle a tomu, 
jak majestátně orel 
bělohlavý vypadá, 
si ho v USA v roce 
1782, po získání 
nezávislosti na 
Británii, zvolili za 
státní symbol.

NÁRODNÍ ZVÍ ŘATA

FRANCIE 
Ve Francii bývá kohout 
maskotem sportovních 
utkání ve fotbale a ragby. 
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Windsurfing, Izrael

J I H OZ Á PA D N Í  A S I Ehudební nástroj gopuz, 
Ázerbájdžán

okřídlený lev z Persepole, Írán

ropná plošina, Saudská Arábie

  palmové ostrovy,  
Spojené arabské emiráty

Istanbul,
Turecko

beduínský stan, Kuvajt

festival pouštění
draků, Kuvajt

Formule 1, Bahrajn
dostihy velbloudů, Katar

vzorovaná konvice

muž s loveckým 

na kávu, Katar

sokolem, Omán

Voda v Mrtvém moři nadnáší. Jordánsko
loď dhow, Jemen

jízda na arabském koni, Omán

roh na pití, 
Gruzie

pomerančovníkový háj, Sýrie

vířící derviš, Turecko

Visuté zahrady 
Semiramidiny, Irák

arménská 
tanečnice

SAUDSKÁ ARÁBIE

I R Á K

KUVAJT
KATAR

SPOJENÉ ARABSKÉ  
EMIRÁTY

Í R Á N

JORDÁNSKO

SÝ R I E
KY P R

LIBANON

I Z R A E L

T U R E C KO

ÁZERBÁJDŽÁN

GRUZIE

OMÁN

J E M E N

Rijád

AmmánjeRuzAlém

dAmAšek

nikósie

BejRút

AnkARA

BAgdád

kuvAjt

dAuhá
ABu  
zABí

teheRán

BAku

tBilisi

mAskAt

sAn′á

mAnAmA

YeRevAn

ARMENIA

BAHRAJN

lyžování, Libanon

vlaštovka, 
Kypr

žra lok  ve lryb í 
a  potápěč,  

Saudská  Arábie

hotel Burdž al-Arab, 
Spojené arabské 

emiráty
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Po ty, kteří si pořizují svého prvního domácího 
mazlíčka, jsou křečci jako stvoření. Není těžké 
se o  ně starat; když je ale člověk dostatečně 
nezaměstná, prokousali by se vším. Řešením je 
hřiště pro křečky! To totiž vašeho mazlíčka za-
baví – a udělá mu radost.

S  pomocí této příručky vytvoříte svému 
chundeláčkovi svět plný překvapení.

Obsahuje více než 20 návodů, jak křečkovi 
vytvořit něco jako malé hřiště. Projekty nejsou 
náročné na výrobu a většinu potřebného mate-
riálu máte běžně doma. Vyzkoušejte je všechny 
a  uvidíte, které se vám a  vašemu chlupáčkovi 
zalíbí nejvíce!

Přeložila Šárka Dvořáková Tripesová

Více než 20 zábavných projektů pro majitele hravých křečků 

Brož., 96 stran
230 x 180 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: září
Kategorie a

Hračky a domečky 
pro křečky

Carin oliverová

kočičí pelíšky
Carin oliverová

Krabice od bot a papírové tašky možná někte-
rým kočkám stačí. Ale vaše milovaná míca si za-
slouží luxusní obydlí! Naše příručka vám přináší 
zábavné a  jednoduché návody na vlastnoruč-
ní výrobu lepenkových vlaků, lodí, pojízdných 
stánků, raket a dalších útulných skrýší. Zároveň 
nabízí rady, jak zhotovit šplhací věže a  škra-
badla, o  které si kočičky budou moci brousit 
drápky.

Stavba projektů vám nezabere příliš času 
a postačí vám k ní levné a snadno dostupné ma-
teriály. Můžete je navíc vyrobit přesně na míru, 
aby vyhověly každičkému přání vaší kočičky!

Přeložila Lucie Křesťanová
Brož., 96 stran

230 x 180 mm
Cena cca 249 Kč

Termín vydání: září
KaTEgoRIE a

Dvacet návodů, podle nichž z obyčejné lepenky snadno vyrobíte 
pro svoji kočičku ty nejúžasnější stavby
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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. Dosud vyšlo téměř 400 elektronických knih.
•	 Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře všech titulů vydavatelství.
•	 Vlajkovou lodí divize Euro je týdeník Euro, jeden z nejprestižnějších ekonomických týdeníků 

v České republice.
•	 Divize Online provozuje ekonomický web Euro.cz, odborný web Finance.cz a dalších 

19 specializovaných online titulů.
•	 Divize Medical Services nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví.
•	 Divize Klientské tituly zajišťuje kompletní výrobu firemních médií.
•	 Divize Motor Media se svými tituly dominuje žebříčku motoristických časopisů.
•	 Novinkou v portfoliu je dětský časopis Puntík určený nejmenším.
•	 Měsíčně zasáhneme přes 5 milionů lidí.

Mladá fronta je moderní vydavatelství s dvaasedmdesátiletou tradicí. 
Působí v oblastech zpravodajských, odborných, 
digitálních, klientských a knižních titulů. Dobré jméno staví 
na mnohaleté zkušenosti, profesionalitě a dynamickém rozvoji.

MODERNí VYDAVATELSTVí S TRADICí

Euro

Knihy

Online

Klientské tituly

Knihy

Podporujeme českou kardiologii

MĚSÍČNÍK PRO ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACII A OŠETŘOVATELSTVÍ

6/2017                                                                                        vyšlo: 19. 6. 2017

Medical Services

Motor Media

PuntíkTOP přílohy Esence
Vydavatelství 

Mladá fronta a. s.
Oslovíme 5 052 735 lidí 

v České republice!
• 1 ekonomický týdeník
• 2 online TV
• 1 ekonomický měsíčník
• 1 dětský měsíčník
• 6 motoristických titulů
• 3 sportovní tituly
• 3 odborné ekonomické speciály
• 3 lifestylové speciály
• 28 nových médií
• 21 webů
• 40 odborných eventů
• 40 odborných knižních titulů
• 22 lékařských titulů
• 200 knižních titulů ročně
• 18 klientských časopisů

KNIHY
Divize Knihy je v současné době nejstarším 
kontinuálně fungujícím vydavatelem knih 
v České republice. U odborníků patříme mezi 
respektované značky a mezi čtenáři jsme ob-
líbení díky atraktivní volbě zajímavých titulů. 
Věnujeme pozornost původní a překlado-
vé beletrii, populárně-naučné literatuře, 
literatuře faktu a knihám pro děti a mládež. 
Vydáváme literaturu z oblasti zdravé výživy, 
recepty české i světové kuchyně, knihy za-
měřené na sport a zvláště běh. Na trh ročně 
uvedeme kolem 200 nových knih. Knižní 
tituly najdete nejen v tradičních knižních 
edicích, ale i v dalších zajímavých mimo-
edičních projektech. Stálé oblibě se těší 
tituly domácích i zahraničních autorů, 
z nichž se mnozí dočkali prestižních ocenění.

Kompletní přehled titulů a nabídku
knih Mladé fronty naleznete na
www.mf.cz a www.kniha.cz

06
ČERVEN
2017

OFF-ROAD V CHORVATSKU

CESTOVNÍ ENDURA KTM NA LIMITU

IN
F

O
R

M
A

C
E

 ❙ 
R

A
D

O
S

T
 ❙ 

T
E

C
H

N
IK

A
 ❙ 

L
ID

É
 ❙ 

FA
S

C
IN

A
C

E 
ČE

R
VE

N
 6

/2
01

7

Cena 89,90 Kč 
4,49 €

DLOUHODOBÝ TEST
OBLÍBENÁ YAMAHA MT-07
PO 50 000 KILOMETRECH

OVLÁDNĚTE SVOJE TĚLO
ROZHOVOR S MOTOCYKLOVÝM

TRENÉREM JIŘÍM HEINÍKEM

PRVNÍ SVEZENÍ
CHARISMATICKÉ BMW NINET 

RACER NA ČESKÉ SILNICI

SUPERBIKY 2017 
NELÍTOSTNÉ MĚŘENÍ SIL

NA ZÁVODNÍM OKRUHU 

I N F O R M A C E  ❘  R A D O S T  ❘  T E C H N I K A  ❘  L I D É  ❘  F A S C I N A C E 

TOP
SPEED 

001_TITULKA_06.indd   1 2.6.2017   17:23:58

Cena 89,90 Kč
4,49 €

DLOUHODOBÝ TEST
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ROZHOVOR S MOTOCYKLOVÝM

TRENÉREM JIŘÍM HEINÍKEM

SUPERBIKY 2017 
NELÍTOSTNÉ MĚŘENÍ SIL

NA ZÁVODNÍM OKRUHU 
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Můj bratr Mesiáš
Martin Vopěnka
Váz., 272 stran, 130 x 200 mm
Cena 279 Kč, KaTEgoRIE a

Jediné pravé lásky
Taylor Jenkins Reidová
Váz., 256 stran, 140 x 210 mm
Cena 289 Kč, KaTEgoRIE a

zabij mě znovu
Rachel Abbottová
Váz., 288 stran, 140 x 210 mm
Cena 299 Kč, KaTEgoRIE a

Váz., 344 stran, 130 x 200 mm, 329 Kč 
KaTEgoRIE a

Sedm minus jedna
arne Dahl
Když objeví krvavé skvrny ve sklepení, je si krimi-
nální komisař Sam Berger jistý: neobjasněné zmize-
ní mladé ženy má spojitost s předchozími případy 
ztracených žen. Ale neví, kde začít. Navíc je jediný, 
kdo má tušení, že na vině je sériový vrah. Ostatní 
kolegové se mu jen vysmívají. Allan, jeho šéf, má 
pramalé pochopení pro Bergerovy riskantní sóloak-
ce. Jednoho dne Sam Berger objeví stopy, které jej 
zavedou do opuštěného starého hausbótu, kde jej 
přepadnou staré vzpomínky. Hluboko v Bergerově 
minulosti se skrývá něco, co jeho samého spojuje 
s brutálním zločinem.

Nejprodávanější skandinávský autor v nové sérii

Chybíš mi
Kate Eberlenová
beletrie, 416 stran, 379 Kč

Ohrožená
Rachel Abbottová
beletrie, 336 stran, 299 Kč

Dej mi ty prachy
Iva Pekárková
beletrie, 296 stran,299 Kč

Manželova žena
Jane Corryová
beletrie, 368 stran, 349 Kč

Lámání v kole
Simon Loyd
beletrie, 224 stran, 279 Kč

štvanice
Martin Goffa
beletrie, 280 stran,269 Kč

Hybatelé
David Mitchell
beletrie, 352 stran, 339 Kč

Jak nemít na pikniku 
o jeden sendvič míň
Hana Parkánová Whitton
beletrie, 248 stran, 239 Kč

Loď v Bretani
Marta Davouze
beletrie, 240 stran, 279 Kč

návrat domů
Yaa Gyasi
beletrie, 288 stran, 299 Kč

Hrabal – Spisy 5
Bohumil Hrabal
beletrie, 416 stran, 699 Kč

Moje všechno
Katie Marshová
beletrie, 304 stran, 299 Kč
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Příběh psaný do vody
Blanka Milfaitová
hobby, 320 stan, 549 Kč
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Ach, ty Češky
Mariusz Surosz
Váz., 304 stran, 140 x 210 mm
Cena 299 Kč, KaTEgoRIE a

nové putování po česko-
slovenském opevnění
Muzea a zajímavosti
Martin Dubánek, Tomáš Fic, 
Jan Lakosil
Váz., 312 stran, 160 x 220 mm
Cena 349 Kč, KaTEgoRIE a

Váz., 256 stran, 130 x 200 mm, 299 Kč 
KaTEgoRIE aaa

Pět amerických prezidentů, 
česká babička a já

Eliška Hašková Coolidge
Nové doplněné a rozšířené vydání vzpomínek Eliš-
ky Haškové Coolidge, významné Češky, která se 
dokázala prosadit jak ve vrcholném politickém 
prostředí v USA, tak po revoluci i v bývalé vlasti. 
Rodačka z Prahy, emigrovala v roce 1950 do USA 
a je již dostatečně známo, že kariéru začala v Bí-
lém domě, kde dlouho pracovala jako zvláštní 
asistentka pěti amerických prezidentů, dále ve 
vysokých pozicích na ministerstvu zahraničních 
věcí USA a v dalších důležitých amerických vlád-
ních organizacích.

Zasvěcený pohled na americkou i českou politiku

Mechanika zad
Stuart McGill
naučná, 184 stran, 299 Kč

záchrana českých uprchlíků
William R. Chadwick
válečné, 176 stran, 249 Kč

Svůdná Paříž
Kathryn Kemp-Griffinová
životní styl, 264 stran, 299 Kč

Jedině neapol
Katherine Wilsonová
životní styl, 296 stran, 299 Kč

krejčíř
Angeligue Serrao
životopisné, 328 stran, 299 Kč

Bílá růže ze Stalingradu
Bill Yenne
válečná, 312 stran, 349 Kč

Můj život v jeho tlapkách
Wendy Hillingová
naučná, 264 stran, 279 Kč

Vývary
Vicky Edgsonová, 
Heather Thomasová
kuchařky, 176 stran, 349 Kč

Pivní bible
Brian Kunath
hobby, 224 stran, 299 Kč
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Aha! Rodičovství
Laura Markhamová
Brož., 296 stran, 145 x 205 mm
Cena 269 Kč, KaTEgoRIE a

nejlepší odstřelovač 
wermachtu
Roland Kaltenegger
military, 88 stran, 249 Kč

narodili se, aby přežili
Wendy Holdenová
válečné, 312 stran, 349 Kč
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Velká indiánská kniha
Hau kóla!
Lubomír Kupčík
Váz., 104 stran, 238 x 258 mm
Cena 329 Kč, KaTEgoRIE aaa

Příručka pro šikovné 
holky
Váz., 132 stran, 165 x 205 mm
Cena 329 Kč, KaTEgoRIE a

Váz., 64 stran, 280 x 340 mm, 399 Kč 
KaTEgoRIE a

Celý svět v obrázcích
Tom Schamp
Tahle kniha vás vezme za srdce, jen jak ji otevře-
te. Žádnou podobnou jste totiž ještě nikdy neviděli 
a nedrželi v rukou. Nebojte se malého počtu stran  
– každá z nich by vydala na celou knihu. Hned od 
prvních stránek se ponoříte do báječného světa 
Toma Shampa a tisíce malých drobností, které pro 
vás připravil ve výčtech věcí každodenního živo-
ta. Co dvoustránka, to téma, které nás obklopuje 
– jídlo, oblečení, bydlení, doprava, den a noc, jaro 
a zima, příroda, město… Vaše děti budou jako u vy-
tržení a nebudou k odtržení.

Největší a nejvtipnější obrázkový slovník pro děti i dospělé!

zvířecí nemocnice 
Pejsek v pěkné bryndě
Tatjana Gesslerová
dětská, 128 stran, 219 Kč

Rok s Lízou a Pupíkem
Eva Bavorová
dětská, 64 stran, 199 Kč

Josefína a bytosti
Lucie Kaletová
dětská, 392 stran, 349 Kč

Malá baletka 
Rosa a zvláštní cena
Darcey Bussellová
dětská, 96 stran, 169 kč

Deník mimoňky 
Příběhy neschopný psí chůvy
dětská, 304 stran, 279 Kč

Děsná dvojka
Mac Barnett, Jory John
dětská, 220 stran, 259 Kč

Medvídek Lup a jeho kamarádi
Smolík Jan, Smolíková Klára
dětská, 96 stran, 279 Kč

Tak chutná duha
dětská, 80 stran, 249 Kč

Tajný deník Adriana Molea
Sue Townsendová
dětská, 184 stran, 249 Kč

Tomáš garrigue Masaryk 
očima slečny Alice 
a mistra Viktora
Tomáš Němeček
dětská, 128 stran, 199 Kč

Věda, to je brnkačka!
dětská, 96 stran, 239 Kč
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Tuhle knihu nejez
David Sinden, Nikalas Catlow
Váz., 288 stran, 150 x 190 mm
Cena 249 Kč, KaTEgoRIE aaa

Dědečku, už chodím do školy
Ladislav Špaček
dětská, 104 stran, 289 Kč



září 2017

29 Kč

Jen

OBLÍBENÍ
HRDINOVÉ

září 2017

25
. 8

. 2
01

7 
   

   
  2

9 
K
č

2-6 LE
T

OBLÍBENÍ
HRDINOVÉ

25
. 8

. 2
01

7 
   

   
  2

9 
K
č

+ SAMOLEPKY
SAMOLEPKY

obrázkové
 příběhy

w
w

w.
ca

so
pi

sp
un

tik
.c

z

HRY

objevujeme
LES

obrázkové

01_03 TITULKA.indd   1 11.08.17   11:40

Jen

2-6

Předplaťte si časopis Puntík na:

Nový časopis pro 
nejmenší děti

Bez názvu-4   1 14.8.2017   11:27:08

116 Mladá fronta podzim–zima 2016

Stopy v oblacích
Richard Askwith
Váz., 304 stran, 155 x 235 mm
Cena 349 Kč, KaTEgoRIE a

Váz., 216 stran, 155 x 235 mm, 289 Kč 
KaTEgoRIE a

Cesta běžce
adharanand Finn
Pohled do bájného světa japonských běžců. Vítej-
te v Japonsku, zemi běhu zaslíbené, kde je největší 
sportovní událostí roku vytrvalecká štafeta, kde si 
firmy drží vlastní běžecké týmy a platí sportovcům 
jako zaměstnancům, kde maratonští mniši uběh-
nou tisíc maratonů za tisíc dní, aby dosáhli osvíce-
ní. Adharanand Finn, autor oceňované knihy Běhání 
s Keňany, se s rodinou odstěhoval do Japonska, aby 
přišel na kloub tomu, jak funguje zdejší běžecká 
kultura, produkující každý rok nevídané množství 
špičkových vytrvalců.

Co spojuje krizi středního věku, 1000 maratonů a Japonsko? Běh!

Dnes trochu umřeme
Richard Askwith
Váz., 368 stran, 155 x 235 mm
Cena 399 Kč, KaTEgoRIE a

zrozeni k běhu – Born to run
McDougall Christopher
Váz., 280 stran, 155 x 235 mm
Cena 349 Kč, KaTEgoRIE a
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Motoristické magazíny,
které vás baví
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 VW ARTEON: 
Elegantnější Passat přijíždí 

 ŠKODA CITIGO:
Řada drobných vylepšení

 AUDI RS5 COUPÉ: 
Na 100 km/h za 3,9 s! 

A další hvězdná 
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76,90 Kč 
(4,89 €)

MEGATEST 10 SUV
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ROLLS-ROYCE WRAITH BLACK BADGE
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ALLALLALL
ZATÍM TAJNÉ!

EXKLUZIVNĚ

Tiguan proti všem

FASCINACEFASCINACE

ROLLS-ROYCE WRAITH BLACK BADGE
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EXKLUZIVNĚ
608 koní na okruhu:
BMW Alpina B5

SPOLEHLIVÝ PRŮVODCE SVĚTEM AUT • RADY • TESTY • ZÁBAVA

• Cena pro předplatitele od 29 Kč • Cena na Slovensku 1,99 €

39,90 Kč

ODHALUJEME
BUDOUCNOST 

NEJOBLÍBENĚJŠÍCH
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VELKÝ TEST 
ROZHOVOR

SERVISHYUNDAI i30 kombi

SUZUKI Ignis

Poradíme 
SPRÁVNÝ
NOSIČ 
na kola

Josef 
POLÁŠEK

VYBÍRÁME OBYTNÁ AUTA

SOUBOJ RODINNÝCH
OJETIN Z FRANCIE

PICASSO VS. 5008

NOVINKA 

ŽNĚ VRCHOLÍ Čím se dnes sklízí?

REPORTÁŽ

OBYTNÁ AUTA

HOTEL NA KOLECH
VYBÍRÁME JAK

KOUPIT
NOVÝ MODEL

I OJETINU
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SPORTOVNÍ PNEUMATIKY
VYBÍRÁME TO NEJLEPŠÍ OBUTÍ PRO VÁŠ BIKE
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Cena 89,90 Kč
4,49 €
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DVOUTAKTY V NOVÉMPRVNÍ ČESKÁ DAKARISTKA V SEDLE KTM EXC TPI 2018
PRAVÝ SCRAMBLERDUCATI DESERT SLED VS.POLE, LOUKY A LESY

SROVNÁNÍ NAKEDŮ STŘEDNÍ TŘÍDYTRIUMPH, SUZUKI, KAWASAKI, MV AGUSTA A YAMAHA V BOJI O TITUL KRÁLE OKRESEK

PŘEDSTAVENÍ
FASCINUJÍCÍHO  

BMW HP4 RACE KARBONU 
KRÁLOVSTVÍ 
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Nakupujte pohodlně 
na e-shopu Mladé fronty
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