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KNIHA JE V ŠIRŠÍM

‘Eerie, electric, beautiful . . . A tide

VÝBĚRU NA MAN

of tension and closely held panic’

xxx

BOOKER PRIZE

DAISY JOHNSON

Z A R O K 2 018

‘Creepy and delightful. It has a pinch of
Shirley Jackson, a dash of chlorine, and
an essence all of its own’
ROWAN HISAYO BUCHANAN

^

‘Powerfully unsettling, calmly
devastating. This is a gem of a novel and I
was bowled over by it’
KATHERINE ANGEL

MATCINA VOLBA

Beletrie

Obě miluje, zachránit může

jen jedno

‘Devastating. A work of cool,
claustrophobic beauty’

S A M A N T H A K I N G O VÁ

ELI GOLDSTONE

and has been published
in Granta magazine and TANK
magazine, among others. The Water Cure
is her first novel.

SOPHIE
M AC K I N TO S H OVÁ

Jacket image © Julia Wengenroth Photography
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SOPHIE
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SOPHIE MACKINTOSH won the 2016
White Review short-story prize and the
2016 Virago/Stylist short-story competition,
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er
na Amazo
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SAMANTHA KINGOVÁ
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Jak chovat
muže

Doslov Josef Císařovský

ANEB MANUÁL
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KATJA PANTZAR

W

Odolnost, síla
a štěstí po finsku
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Petr Stančík
Pavel Kolín
Jakub Kolín

VOJÁČCI
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Petr Stančík
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BELETRIE

Víkend s Miriam
xxx

Marta Davouze

Marta Davouze

Poslední román Marty Davouze se tentokrát
odehrává v Československu v mistrně vylíčené
atmosféře nadějných šedesátých let, totalitního režimu i polistopadového procitnutí. Autorka
zachycuje příběh vysokoškolského pedagoga,
který se platonicky, ale hluboce zamiluje do herečky Miriam, manželky svého přítele. Je spíš
samotář a pozorovatel než bojovník, přesto se
i bez vlastního přičinění ocitá v tíživých situacích. Jeho přítel se v Paříži zastřelí, jeho matka
věčně naříká, jeho otec náhle zemře, jeho manželka ho opustí a jemu nezbývá než udiveně všemu přihlížet a ztrácet víru ve smysl své práce
i celého svého života.
Duchovní pouto, které ho váže k Miriam, je
to jediné, co ho vnitřně posiluje, a snad proto se
obává překročit hranici přátelství…

VÍKEND
S MIRIAM

MLADÁ FRONTA

již vyšlo
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S MIRIAM
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uze VÍKEND

Jungrová

xxx

Photo © Alžběta

Váz., 160 stran
130 x 200 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE: AAA

Marta Davo

ČESKÁ PRÓZA

Marta Davouze VÍKEND S MIRIAM

Milostný příběh s tóny smutku

Marta Davouz

e

VÍKEND
S MIRIAM

FRONTA
MLADÁ

připravujeme
e-book

Photo © Alžběta Jungrová

MARTA DAVOUZE (1945–2018) patřila v několika posledních letech k nejprestižnějším
autorkám Mladé fronty. Témata svých knih čerpala především z nového domova ve
Francii, kam se provdala na přelomu tisíciletí, ale obracela se i k rodné zemi, sledovala aktivně politický i společenský život, k němuž se ráda a kriticky vyjadřovala. Její
jazyk byl vždy přesný a výstižný, postřehy díky jejímu odstupu přínosné a hodnocení
často nemilosrdné. Články a fejetony, ve kterých si brala na paškál
českou i francouzskou společnost,
vydala v roce 2014 souhrnně pod
názvem Zrcadlení. Přestože první
kniha, Podobizny lásky, jí vyšla už
v roce 1996 a obdržela za ni mezinárodní cenu IBBY, největší úspěch
a oblibu u čtenářů jí přinesly až dva
pozdější autobiografické romány,
Dům v Bretani (cena za bestseller
roku 2013) a Loď v Bretani (2016),
které doteď vycházejí v mnohatisícových nákladech. Její vypravěčské umění, literární styl i jazykové
bohatství vynikly i v románech Vypadni z mýho života (nové vydání
2015) a Celej Franz! (2017). Vydání
svého šestého románu, Víkendu
s Miriam, se již bohužel nedožila,
ale až do posledních chvil věnovala
rukopisu mnoho času i sil.

í. Nevím,
l jsem ji. Nechal jsem ji, ať se vymluv
Naslouchal jsem, avšak neutěšova
sů. Člověk
bych ji vzal do náruče a líbal do vla
čím to bylo. Před takovými pěti lety
a
, nýbrž bytostnou podstatou herečk
ním
olá
pov
ne
leta
tah
o
jak
ý
ick
tak empat
o když utne, a pravila:
to nemohl nevycítit. Přestala, jak
mně?“
„Emilie se s tebou rozvedla kvůli
apa.“
„Blbost. Našla si prostě lepšího chl
„To vypravuj našemu Samovi.“
?“
„Co? Že jsem se nerozvedl já, ale ona
„Ne. Že existuje lepší chlap než ty.“
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Román o lásce s prvky investigativní reportáže podle skutečné události

ČESKÁ PRÓZA

Třísky
Iva Pekárková
Může být život postižené ženy na vozíku úžasně
zábavný a plný dobrodružství? Evidentně ano.
Šárka, obyčejná dívka z malého města v Sudetech, ve dvaadvaceti letech po nehodě ochrnula.
Rozhodla se ale, že se nepromění v bezmocnou
zapšklou chudinku. Manžel ji opustí, ona sama
vychová syna. A objeví, že i paraplegik může mít
skvělý sex. Po rozchodu s partnerem, který ji využíval, se rozhodne, že s chlapama už nechce nic
mít. Pak se ale internetově zamiluje do Pákistánce Tabishe a život nabere nečekané obrátky.
Román Tříska je psaný podle skutečného
příběhu jedné statečné ženy. A nese v sobě prvky investigativní reportáže. Odhaluje nečekaná
zákoutí života lidí s postižením a čtivou formou
podává zprávu o málo známých aspektech činnosti českých zastupitelských úřadů, cizinecké
policie i justičního aparátu.

Váz., asi 349 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

již vyšlo
audiokniha

IVA PEKÁRKOVÁ strávila půl života v cizině, kde
se seznámila s velkou škálou národností a kultur, obvykle při vykonávání nějakého nezvyklého povolání. V Česku se nejvíc proslavila řízením
taxíku v New Yorku. Píše romány, cestopisy, povídky, blogy. Román Pečená zebra byl roku 2016
nominován na cenu Magnesia Litera. Její knihy
vycházejí v několika jazycích.

připravujeme
e-book
IVA PEKÁRKOVÁ

ML ADÁ FRONTA

MULTI
KULTI
pindy
jedný český mindy
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Povídky o síle žít a odvaze vzdorovat osudu

Svetr ze zbytků
Co spojilo slavného pražského fotografa a mladou dívku, která právě přežila pochod smrti?
Co způsobí pestrobarevný svetr desetiletého
kluka, ze kterého jednou vyroste hrdina? A jaké
vzpomínky vyvolal klavír, u něhož stále zlobí
klapka spodní d? I to se dočtete v povídkové
knize Mileny Štráfeldové. Po několika rozsáhlých románech se v ní autorka znovu vrací k naší
nedávné historii, tentokrát však v podobě krátkých příběhů. Vystupují v nich skuteční lidé i fiktivní postavy, všechny ale spojuje jedno – každý
po svém se brání nepřízni osudu, vzdoruje zlu
a manipulacím a překonává své hendikepy. Je
lhostejné, zda jde o oblíbeného kněze či žebráka na Karlově mostě, o známou divadelní kostymérku, geniálního šachistu, jemuž elektrický
proud vypálil mozek, nebo o bezejmennou obtloustlou úřednici. Vždycky po nich chce život
jediné – odvahu nedat se.

připravujeme
e-book

ČESKÁ PRÓZA

Milena Štráfeldová

Váz., asi 280 stran
130 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

již vyšlo
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Málo známé Hrabalovy texty v jediném svazku

ČESKÁ PRÓZA

Dílo – Spisy 6
Ze zápisníku zapisovatele – publicistika

Bohumil Hrabal

Váz., asi 400 stran
170 x 240 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

Šestý svazek Komentovaných spisů Bohumila
Hrabala obsahuje příležitostné texty, poznámky, předmluvy a doslovy, úvodní slova k výstavám a rozhovory psané a poskytované průběžně
a publikované v údobích, kdy se jméno Bohumil
Hrabal smělo objevit v tisku.
První pokus seznámit čtenáře se svou publicistikou učinil autor ve svazku Domácí úkoly (Úvahy
a rozhovory), připraveném v roce 1969 pro Mladou
frontu. Vysazený text byl tehdy skartován a zachovala se jen část nákladu, zcizená cestou do Sběrných surovin. Druhým pokusem byly Domácí úkoly
z pilnosti, jež už vyšly, ale v redakčně silně upravené
podobě. V našem vydání jsou oba soubory otištěny
v původní, necenzurované verzi. Doplňuje je výběr
z ostatní publicistiky, nadepsaný Poletující obrazy.
Svazek je Hrabalovým výmluvným intelektuálním autoportrétem, který jednak ilustruje šíři
jeho zájmů – od jazyka a literatury přes výtvarné
umění k filozofickým otázkám – a jednak přináší
nejvýznamnější komentáře k jeho vlastní tvorbě.
Není to jen doplněk Hrabalova beletristického
díla, ale jeho plnohodnotná součást.

Editoři Václav Kadlec a Jiří Pelán
již vyšlo
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Grafická úprava Zdeněk Ziegler

Hrabal jako literární žurnalista

Dílo – Spisy 7
ČESKÁ PRÓZA

Pojízdná zpovědnice

Bohumil Hrabal
Poslední svazek Komentovaných spisů Bohumila Hrabala obsahuje texty z let 1988–1995, jež
autor sám žánrově řadil do literární žurnalistiky, tedy žurnalistiky s literárními ambicemi (tzv.
Dopisy Dubence). Titul Pojízdná zpovědnice vychází z původního autorova záměru napsat sérii
povídek spojených volně cestami autobusem na
trase Praha – Kersko. Jediným uceleným příběhem nakonec zůstala Potopená katedrála, další
osud projektu určily politické události a cesta
do USA na jaře 1989. V našem vydání tvoří Hrabalovy texty jeden blok, řazený chronologicky.

Editoři Václav Kadlec a Jiří Pelán
Grafická úprava Zdeněk Ziegler

Váz., asi 350 stran
170 x 240 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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Moderní love story od nejčtenějšího francouzského autora současnosti

P. S. z Paříže

SVĚTOVÁ PRÓZA

Moderní love story
od nejčtenějšího
francouzského
autora současnosti
rozehrává vztah mezi
slavnou britskou
herečkou ukrývající
se v Paříži před
fanoušky a úspěšným
spisovatelem, který
se tamtéž ukrývá
sám před sebou.
Jejich přátelství
je komplikované,
ale možná, že si
k nim ve spleti
uliček pařížského
Montmartru najde
cestu láska.

Marc Levy
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M L A D Á F R O N TA

Váz., 280 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA
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Na filmových plátnech hraje Mia zamilovanou
femme fatale. Ve skutečnosti je to herečka unavená slávou a neustálými zálety svého manžela.
A tak utíká do Paříže, aby se tu ukryla před světem za slunečními brýlemi, novým účesem a servírováním v restauraci své nejlepší kamarádky.
Paul je americký spisovatel, který se v Paříži zoufale snaží zopakovat úspěch svého prvního románu. Když mu jeho nejlepší kamarád tajně
sjedná schůzku s Miou, začíná se v sérii vtipných,
groteskních, romantických i dojemných scén
rozvíjet příběh jejich komplikovaného přátelství.
Oba se novému vztahu brání, ale možná si k nim
ve spleti uliček pařížského Montmartru najde
cestu láska.

Přeložila Lucie Šavlíková
MARC LEVY se narodil ve Francii v roce 1961.
Pracoval pro Červený kříž, založil grafické studio
a později úspěšnou architektonickou kancelář.
V sedmatřiceti letech napsal příběh pro muže,
v něhož měl vyrůst jeho syn. Sestra ho přesvědčila rukopis nabídnout nakladateli a ten román
okamžitě vydal. Steven Spielberg (Dreamworks)
pak podle příběhu v roce 2005 natočil úspěšný
film s Reese Witherspoonovou a Marcem Ruffalem, A co když je to pravda?
Od té doby Marc Levy napsal 19 románů, které
byly přeloženy do 49 jazyků a prodalo se jich po
celém světě přes 40 milionů výtisků. To z něho
činí nejčtenějšího francouzského spisovatele
současnosti.

„Tahle nádherná moderní love story mi
připomněla, že láska je nejlepší tehdy, kdy
ž nám
pomůže objevit naše skutečné já.“

First For Women

„Ve svém svěže vyprávěném románu s
prostořekými postavami Marc Levy chytře odd
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nevyhnutelné. Hrdinové jsou k lásce pře
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Proslulá prvotina světoznámé autorky

SVĚTOVÁ PRÓZA

Kdyby tak na mě někdo
někde čekal
Anna Gavalda
Prvotina známé francouzské prozaičky Anny
Gavaldy, jež se mezitím vyhoupla mezi stálice
literárního nebe, už byla přeložena do mnoha
světových jazyků; v Mladé frontě nyní vychází ve třetím vydání. Krátké povídky napsané
úsporným, přesným (a silně pařížským) jazykem
s krutým humorem rozebírají mezilidské vztahy,
které může definitivně zničit zdánlivě bezvýznamný detail jako zazvonění mobilního telefonu. Vztahy mezi Gavaldinými hrdiny, ať jsou to
sourozenci, manželé, milenci, rodiče s dětmi či
kolegové, charakterizuje přesně odpozorovaná
a přiléhavě zachycená směšnost, zbabělost, záludnost a žárlivost, ale i loajalita a spojenectví.
Váz., 176 stran
130 x 200 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: srpen
KATEGORIE A

Přeložila Silvie Dokulilová

připravujeme
e-book
již vyšlo

ANNA
GAVALDA
citlivá místa
mladá fronta
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Jaké by bylo žít ve světě, kde láska dokáže zabíjet…

Voda mrtvá a živá

KNIHA JE V ŠIRŠÍM

Y JOHNSON

xxx

VÝBĚRU NA MAN

nsion and closely held panic’

BOOKER PRIZE

Sophie Mackintoshová

Z A R O K 2 018

py and delightful. It has a pinch of

ey Jackson, a dash of chlorine, and

sence all of its own’

Představte si svět, kde je nebezpečné být ženou, kde vychovat dceru vyžaduje drastická
opatření. Sledujte příběh tří sester, jež rodiče pro jejich vlastní dobro drží v izolaci a učí
je o lásce všechny ty strašlivé věci, které musí
znát každá žena. Co se však stane, když jim do
života vstoupí tři muži – tři cizinci vyplavení mořem, s hladovýma a úpěnlivýma očima – a začnou kolem sebe šířit touhu a zároveň za sebou
zanechávat zkázu?
Voda mrtvá a živá je hypnotický a návykový
román, oslňující fantazie na téma utrpení, sesterství a transformace.

WAN HISAYO BUCHANAN

erfully unsettling, calmly

stating. This is a gem of a novel and I

bowled over by it’

HERINE ANGEL

astating. A work of cool,

trophobic beauty’
OLDSTONE

has been published

anta magazine and TANK

azine, among others. The Water Cure
first novel.

SOPHIE
M AC K I N TO S H OVÁ

Přeložila Klára Kolinská

mage © Julia Wengenroth Photography

Román je
ýběru
v širším v
e
ooker Priz
na Man B
8.
za rok 201

mladá fronta

Review short-story prize and the

Virago/Stylist short-story competition,

SOPHIE
M AC K I N TO S H OVÁ

HIE MACKINTOSH won the 2016

Váz., asi 240 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

‘Eerie, electric,
beautiful . . .
A tide
of tension and
closely held
panic’
DAISY JOHNSO
N
‘Creepy and
delightful. It
has a pinch
of
Shirley Jackson,
a dash of chlorine,
and
an essence all
of its own’
ROWAN HISAYO
BUCHAN AN

KNIHA JE
V ŠIRŠÍM
VÝBĚRU N
A MAN

připravujeme
e-book

BOOKER

PRIZE
ZA ROK 2
018

‘Powerfully unsettling
, calmly
devastating.
This is a gem
of a novel and
was bowled
I
over by it’
KATHERINE
ANGEL

‘Devastating.
A work of cool,
claustrophobic
beauty’
ELI GOLDST
ONE

© Julia Wengenroth

Photography

SOPHIE
MACKIN

TOSHOV

Á

mladá fro
nta

Jacket image

„Výjimečný debut, tento příběh jako
by ani nebyl z našeho světa.“

SOPHIE
MACKIN
TOSHOV
Á

SOPHIE MACKIN
TOSH won the
2016
White Review
short-story prize
and the
2016 Virago/S
tylist short-story
competition,
and has been
published
in Granta magazine
and TANK
magazine, among
others. The Water
Cure
is her first novel.

xxx

The Guardian
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SVĚTOVÁ PRÓZA

e, electric, beautiful . . . A tide

Příběh druhých šancí od autora úspěšné knihy Projekt manželka

SVĚTOVÁ PRÓZA

Pár kroků vpřed
Graeme Simsion, Anne Buistová

pár

kroku

vpred

Příběh o Caminu,
setkání a cestě k sobě

GRAEME SIMSION
ANNE BUISTOVÁ
MLADÁ FRONTA

Váz., asi 368 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

již vyšlo

Autor oblíbených knih Projekt manželka a Dozvuky mých lásek napsal tento román společně
se svou ženou Anne. Vypráví o bilancování uprostřed života, o hledání lásky i sebe sama.
Na dva tisíce kilometrů dlouhé pěší pouti do
Santiaga de Compostella se setkávají dva lidé ze
zcela odlišných světů. Zoe je nedávno ovdovělá
umělkyně z Kalifornie, Martin čerstvě rozvedený technik z Yorkshiru. Narazí na sebe v malebné vesničce Cluny ve střední Francii, odkud už
stovky let vyrážejí poutníci na Svatojakubskou
pouť. Říká se, že „Camino“ člověka změní, pomůže mu vyrovnat se s tíživou minulostí a objevit jeho nové, lepší já, a přesně v to oba hrdinové
doufají. Ale dokážou na cestě, která je svedla
dohromady, objevit také jeden druhého?
Romantický, vtipný a inteligentní příběh
vyprávějí oba protagonisté střídavě, a Graeme
s Anne nám tak nabízejí pohled na osudy postav
z mužské i ženské perspektivy. Román Pár kroků
vpřed vypráví o naději, o psychické, fyzické i duchovní obrodě. Dlouhá cesta je podobenstvím,
vždyť stejně jako v životě se na ní člověk neustále rozhoduje, co opustit, co si vzít s sebou
a čeho dosáhnout. A hlavně jak se nevzdávat.

Přeložila Jana Jašová

připravujeme
e-book

pár

kroku

vpred

Příběh o Caminu
,
setkání a cestě
k sobě

GRAEME SI
MSION
ANNE BU
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Román o rodině, odpuštění a nových nadějích

Druhá šance
klenotníka Benedikta

Phaedra Patricková

SVĚTOVÁ PRÓZA

Druhá šance klenotníka
Benedikta

PHAEDRA PATRICKOVÁ

Staré vrbě v zahradě svěřují Nerostovi svá přání a tajemství už po několik generací. Právě teď
k tomu mají obzvlášť dobrý důvod…
Benedikt s Estelle věřili, že v poklidném anglickém městečku s poetickým názvem Polední
slunce naleznou štěstí na celý život. Nenaplněná
touha po dětech ale vystavila jejich vztah příliš
těžké zkoušce a Estelle se stěhuje pryč. Zdrcený klenotník Benedikt je odhodlaný si manželku
znovu získat – jen vědět, jak.
Když mu uprostřed noci zaklepe na dveře
šestnáctiletá neteř, lehkomyslná a paličatá
Gemma, obrátí se mu zaběhaný životní pořádek naruby. Přesně to ale Benedikt zřejmě potřebuje, aby začal znovu žít. Na světlo vychází
dlouho skrývané tajemství a Benedikt s Estelle
zjišťují, že nejsou jediní, kdo potřebuje druhou
šanci. A že rodinu, kterou si tolik přáli, možná
dávno mají…

mladá fronta

Váz., asi 336 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

Přeložila Helena Hartlová

VÁ

Druhá šance
klenotníka Bene
dikta

již vyšlo

PHAEDRA PATR
ICKO

připravujeme
e-book
mladá fronta
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PRIMÁRNÍ DŮVĚRA / prst na spoušti

M A R T I N G O F FA

Primární důvěra
/ Prst na spoušti
Martin Goffa

M A R T I N G O F FA

KRIMI/THRILLER

Jak hluboká jsou tajemství, která v sobě nosí vaši nejbližší?
Co všechno o nich vlastně víte?

M L A D Á F R O N TA

Váz., asi 280 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

Jak dobře znáte lidi ve svém bezprostředním
okolí? Své sousedy, přátele, spolupracovníky?
Tušíte vůbec, kolik má jejich viditelná slupka
vrstev a že dohlédnete jen do míst, kam vás oni
sami pustí? Budete věřit jejich slovům, i když se
ukážou v rozporu s objektivní skutečností? A jak
se zachováte, pokud se i přesto budou dál dožadovat vaší primární důvěry?
Detektiv Miko Syrový jen bezmocně přihlíží zatčení jednoho ze svých nejbližších přátel. Každým
krokem, kterým se pokouší na první pohled absurdní obvinění zvrátit, se dostává stále hlouběji do
labyrintu nejistoty, pochyb a výhonků minulosti.
A nejen to. Celou tu dobu má pocit, jako by
na něj mířil někdo s prstem na spoušti.

již vyšlo
připravujeme
e-book

MARTIN GOFFA

xxx.

frontě již vyšlo:

MARTIN

G O F FA

MARTIN

G O F FA

PRIMÁRNÍ DŮVĚRA / prst na

Syrový v Mladé

spoušti

xxx
V řadě Miko

MLADÁ
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Ce n a
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za nejlepší
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tivní
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ku
2016

M L A DÁ F R O N TA

Mrazivý thriller o podstatě zla a dobra

ČESKÁ
KRIMI
KRIMI/THRILLER

Pět plus tři
Arne Dahl
Sam Berger je podezřelý z vraždy, kterou nespáchal, a jeho detektivní partnerka Molly Blomová
sice o vlásek unikla smrti, avšak leží v kómatu. Navíc Stockholmu hrozí nejhorší teroristický útok ve
švédské historii. Berger v bezvýchodné situaci přistoupí na spolupráci se švédskou tajnou službou.
Ukryje se na jednom z ostrůvků u stockholmského
pobřeží a bezmocně čeká na pokyny šéfa zpravodajské služby. Nebezpečnému vrahovi, vlastizrádci a únosci nevinné dívky, který se snaží Bergerovi pomstít za každou cenu, tedy zatím nestojí nic
v cestě a drahocenný čas ubíhá. Je Sam Berger
řešení, nebo jen součást problému?
Arne Dahl v tomto trilleru světového formátu opět ukazuje své autorské mistrovství jako
i v předchozích dílech trilogie o detektivní dvojici Berger a Blomová Sedm mínus jedna a Šestkrát
dva.

Přeložila Linda Kaprová
ARNE DAHL (* 1963), vlastním jménem Jan Arnald, pracuje jako literární kritik a redaktor.
Patří mezi nejpopulárnější švédské autory detektivního žánru. Má za sebou téměř dvě desítky thrillerů, za které získal významná ocenění nejen ve Švédsku, ale také v Německu nebo
Dánsku. Jeho romány mají napínavý děj, drsný
humor a psychologickou hloubku.
Šestidílná detektivní série o vyšetřovací skupině A se v roce 2011 dočkala filmového
zpracování a jen ve Švédsku ji zhlédlo 1 500 000
diváků.

připravujeme
e-book

Váz., asi 300 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

již vyšlo

Mladá fronta podzim–zima 2018

21

Návrat agenta Smileyho v nejnovějším špionážním románu
známého autora
KRIMI/THRILLER

Dědictví špionů
John le Carré
Peter Guillam, kolega a žák George Smileyho z britské tajné služby, známé též jako Cirkus, odchází na
odpočinek na rodinnou farmu na jih Anglie, avšak
náhle obdrží dopis od bývalého zaměstnavatele,
který ho předvolává zpátky do Londýna. Důvod?
Studená válka vrhá svůj stín. Zpravodajské operace, jež dříve byly chloubou londýnského centra,
jsou nyní hodnoceny generací, která už studenou
válku nezažila. Někdo musí zaplatit za prolití nevinné krve ve jménu velké věci.

Přeložila Veronika Volhejnová

Váz., asi 250 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

JOHN LE CARRÉ (* 1931) je považován za nepřekonatelného mistra špionážních románů – napsal jich celkem 24 a mnohé z nich byly
zfilmované. Sám strávil pět let v britské rozvědce a ve své celoživotní tvorbě z tohoto prostředí
čerpá. Žije v Cornwallu.

připravujeme
e-book
již vyšlo
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Co kdybyste si museli vybrat mezi svými dětmi?

MATCINA VOLBA

Samantha Kingová

S A M A N T H A K I N G OVÁ

^

Tehdy: Madeleine žila pro svá dvojčata, Aidana a Annabel. Vždycky byla přesvědčená, že by
pro ně byla ochotná i zemřít. Jenže v den jejich
desátých narozenin prošla její láska zatěžkávací zkouškou. Na dveře u nich totiž zaklepal vrah
a přinutil ji učinit děsivé rozhodnutí: které z dětí
přežije, a které zemře – syn, nebo dcera?
Dnes: Madeleine se zotavuje v nemocnici
a zoufale se snaží přijít na to, proč se jí musel
v jediném okamžiku zbortit celý svět. Postupně
se jí začínají navracet bolestné záblesky vzpomínek na všechno, co k tragickému dni vedlo.
A v tu chvíli pochopí, že život její rodiny stále visí na velice tenkém vlásku…

KRIMI/THRILLER

Matčina volba

Obě miluje, zachránit může

jen jedno

TOP-TE
N
bestsell
er
na Amaz
onu

SAMANTHA KINGOVÁ
mladá fronta

MA TCI

Obě miluje,

Top-ten
bestseller
nu
na Amazo

zachráni
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SAMANTH

A K I N G O VÁ

^

připravujeme
e-book
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Přeložil Milan Lžička
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SAMANT

HA KING
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mladá fronta

Váz., asi 336 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

Á

„Neuvěřitelný debut! Krásně napsaný,
mrazivý psychologický thriller. Příběh
plný napětí
a chytrých zvratů, které jsem nečekala.“

Claire Douglasová, jedna z nejprodávaně

jších autorek podle žebříčku Sunday Tim

es

„Na každé stránce autorka rozehrává
nejděsivější noční můru každé matky.
Je to ohromně
napínavý první román. Předpovídám
mu skvělé přijetí. Moc se mi líbil a přečetl
a jsem
ho na jedno posezení.“

Carmel Harringtonová, jedna z nejpro

dávanějších autorek podle žebříčku Iris

h Times
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Napínavý psychologický thriller pro čtenáře knih Dívka ve vlaku
nebo Má je vina

Sestra

KRIMI/THRILLER

Louise Jensenová

Louise Jensenová
Od smrti nejlepší kamarádky Charlie musí Grace
pořád myslet na její poslední slova: „Grace, udělala jsem něco strašného. Snad mi odpustíš…“
Rozhodne se vyzvednout a otevřít schránku,
kterou spolu coby patnáctileté dívky zakopaly
v lese. Brzy začne být jasné, že je toho hodně,
co o své nejlepší přítelkyni nevěděla. Třeba jak
silně toužila po setkání s otcem, kterého nikdy
nepoznala.
Grace začne po Charliině otci pátrat na
vlastní pěst a objeví Annu, dívku, která o sobě
tvrdí, že je Charliina nevlastní sestra. Anna jako
by zaplnila prázdné místo po Charlie a po čase
začne s Grace a jejím přítelem Danem dokonce
bydlet. Jenže něco není v pořádku. Dan se chová
divně, Grace se začnou ztrácet věci, má pocit,
že ji někdo sleduje, kdosi proti ní vede štvavou
kampaň, kvůli níž dočasně přijde o místo… Je
možné, že si to všechno jen namlouvá, nebo se
přiblížila pravdě o Charlie a Anně a teď se ocitla
v hrozném nebezpečí?

Napínavý psychologický thriller pro čtenáře knih
Dívka ve vlaku a Má je vina
Mladá fronta

Váz., asi 336 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

Přeložila Naďa Funioková

Louise Jen

senová

připravujeme
e-book
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Desáté pokračování příběhů oblíbené hrdinky Cecilie Lundové

Kateřina Janouchová
Porodní asistentka Cecilie Lundová se spojí
s dávnou známou v naději, že jí to pomůže znovu
nalézt ztracenou rovnováhu a nabrat síly – fyzické i psychické. Na domácí frontě je sice momentálně celkem klid, i když dospívání nejstarší
dcery Sofie není žádná pohádka, zato se však
stahují mračna nad Ceciliinou prací. Soukromé
porodní klinice Victoria, kde Cecilie pracuje,
hrozí zrušení, a to ještě zdaleka není to nejhorší.
Na klinice dojde k šokujícímu brutálnímu
činu a krátce poté naleznou v její těsné blízkosti mrtvé tělo mladého lékaře. Že by spolu oba
zločiny souvisely? Když vzápětí beze stopy zmizí
studentka medicíny, která zřejmě o pozadí vraždy něco věděla, nedokáže už Cecilie dál nečinně
přihlížet a opět se pouští do pátrání.

Přeložila Lucie Johnová
KATEŘINA JANOUCHOVÁ je švédsky publikující
spisovatelka a novinářka českého původu. Dcera Františka Janoucha, jaderného fyzika a pozdějšího 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 československého občanství.
K ATEŘINA
JANOUC HOV
Á

OZBROJENÁ
ŽENA

K ATEŘINA
JANOUCHOVÁ

KRIMI/THRILLER

Ozbrojená žena

OZBROJENÁ
ŽENA

Švédský
rodinný thriller
Mladá fronta

Váz., asi 400 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

již vyšlo

připravujeme
e-book

Švédský
rodinný thriller
Mladá fronta
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Příběh o lásce a boji o přežití podle skutečné události

Než přišla bouře
PRO ŽENY

Tami Oldhamová Ashcraftová
a Susea McGearhartová

Váz., 216 stran
140 x 210 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: červenec
KATEGORIE A

Tami Oldhamová a její snoubenec Richard Sharp
jsou mladí, zamilovaní a mají celý život před
sebou. Pod zářivě modrou oblohou vyplouvají z Tahiti a míří do Tamiina rodného San Diega.
Těžko mohou tušit, že se za necelé dva týdny
ocitnou uprostřed jednoho z nejhorších hurikánů v dějinách. Bojují s přívaly deště, vlnami
o velikosti mrakodrapů a větrem o síle 72 m/s.
Richard se připoutá k lodi a pošle Tami do bezpečnějšího podpalubí. Náhle všechno podivně
ztichne. Tami se probere o několik hodin později
na zničené lodi. Richard nikde.
Román Než přišla bouře vypráví o zázračné jedenačtyřicetidenní cestě Tami Oldhamové do bezpečí na zpustošené lodi, bez motoru,
bez stěžňů a s mizivou nadějí na záchranu. Je to
příběh o přežití na širém moři, nezapomenutelné vyprávění o houževnatosti lidského ducha
a všeobjímající síle lásky.

Přeložila Jana Mandelíková
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Jaké to je, vzít si cizince a založit rodinu za oceánem?

Moje bejby Amerika
PRO ŽENY

Co vám nikdo neřekne o životě v cizině

Jana LeBlanc
Jaké to je, zabalit si dvoje boty, slovník, zamknout pražský byt a po třicítce začít nový život
v kultuře, která není vaše vlastní? Když se novinářka Jana LeBlanc přestěhovala do Ameriky,
vzala do ruky blok, tužku a sepisovala všechno,
co se naučila: jak v cizině hledat přátele, přestat
se litovat, porodit, vychovávat dvojjazyčné dítě,
jíst velké večeře a nepřibrat u toho, nerozvést se,
když se úsměvné kulturní rozdíly promění v nesnesitelné, nebo co odpovídat na otázku, kde se
jednou nechá pohřbít. Tam, kde byla kdysi doma,
nebo v zemi svého muže? Vtipně, sebeironicky,
s okouzlující otevřeností a s nadhledem napsaná kniha potěší každého. Rozesměje vás, pokud
jste daleko od domova nebo máte s životem v cizině jakoukoli zkušenost. A pohladí ujištěním, jak
dobře se žije v Česku – kdybyste náhodou měli
pocit, že jinde ve světě to je určitě lepší.

připravujeme
e-book

Váz., cca 268 stran
145 x 185 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

Ilustrace Martina Pavlová

již vyšlo
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S humorem o životě, jaký je…

Holky s voctem

HOLKY S VOCTEM

HOLKY S VOCTEM
m
S humore
ký je…
o životě, ja

KLÁRA MANDAUSOVÁ

M l adá f r o nta

Váz., asi 176 stran
130 x 185 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A
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HOLKY S VOCTEM

sová
Klár a Man dau

xxx

HOLKY S VOCTEM
rem
S humo , jaký je…
o životě

DAUS OVÁ
KLÁR A MAN

HUMOR

Klára Mandausová

M l adá f r o nta
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Klára Mandausová
Celou pubertu jsem posilovala břicho, abych ho
měla ploché a pevné. Jenže jsem si nevšimla, že
můj zadek připomíná velký měkký gauč.
Život nebývá takový, jaký si myslíme, že
bude. A někdy je to zatraceně dobře. Vyrosteme,
najdeme si skvělou práci, kde budou všichni milí
a přející, a k tomu pěkného, hodného a ne úplně
chudého kluka. Budeme s ním mít roztomilé děti,
psa a domek se zahrádkou. Třeba zrovna takový plán máme. Skřřříp. A všechno je jinak. Něco
z toho je, a něco ne. Anebo se to divně pomotá.
Co s tím? Brečet? Nadávat na osud? Vyčítat
smůle, že se nám nalepila až na záda? Blbost! Dělat si z toho legraci! Jediné řešení, jak to všechno
zkusit přežít. Protože život za tu zábavu stojí.
Knížka, kterou držíte v ruce, je právě o tom.
Že nám život občas přehodí směrovku. Místo
zářivé žluté jdeme chvíli po temně modré nebo
rychlé zelené, abychom pokračovali po vášnivé
červené. A pak zjistili, že jsou značky v nedohlednu a v ruce držíme štětec.

Ilustrace Lenka Kurovská

Vlídné a humorné postřehy ze života domorodců z podhůří
italských Dolomit očima české Marty

Italské dvojhubky
HUMOR

S humorem a laskavostí o životě v Itálii

Marta Kučíková
Proč si italští šviháci plní své letité sny v jakémkoli věku? Proč zbytečně neremcají? Proč by Ital
nikdy nepozřel margarín? Proč i v nejmenší vesnici
bývá stejný počet barů a kadeřnictví? Jak lze vyzrát na pech vysoko v horách? A proč jsou všechny
Italky po jednom kafi zkušenými psycholožkami
manželských vztahů? Co asi dělá, podle českého
přísloví, správný Ital každou středu? Jak se elegantně zbavit dotěry? Co ve skutečnosti znamená
být nevěrná až za hrob? Čím si typický Ital hýčká svoji drahou ženu? V čem tkví tajemství jejich
precizně uklizených domovů – a jak Italky zvládají
být i při tom fofru stále upravené a elegantní? Proč
netloustnou, i když se cpou pizzou o půlnoci? Jak
se cítí Češky a Slovenky provdané za své italské
muže? Proč má Ital laskavé srdce? A proč jste důležití právě VY?
O dalších lehkostech a nelehkostech žití v podhorském italském maloměstě, viděných nejen ze
zpovědní kasy hokynářského krámku, vypráví autorka, žijící v těchto končinách téměř patnáct let,
opět s jemným vtipem a nadhledem.

Ilustrace Ivona Knechtlová

Váz., asi 176 stran
130 x 185 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA

již vyšlo
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e-book
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NAUČNÁ LITERATURA

Jedinečná publikace mapující vztah prezidentského páru a jeho vliv
na směřování České republiky
žena T. G. M.

Charlotta
Žena T. G. M.

W

Lenka Slívová

žena T. G. M.
W

Doslov Josef Císařovský

Váz., asi 288 stran, fotografie
160 x 240 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A
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Masarykovi byli moderní pár. Oba byli velcí
idealisté, přemýšliví, kosmopolitní. Rebelovali v oblasti náboženství, manželství i výchovy
dětí. Ne všechno ale tehdejší společnost dokázala přijmout.
T. G. Masaryk se uměl povznést nad malost
poměrů a směřovat výše, proto si prozíravě vybral ženu, která pro něj představovala neustálou výzvu i inspiraci. Ztělesňovala také jinou
kulturu, ukazovala mu možnosti nového sociálního uspořádání. Především však byla jeho věrnou oporou a pomocnicí. To Charlotta mu v zásadních chvílích, kdy chtěl emigrovat z Čech do
ciziny, jasně řekla: „Ty musíš zůstat! Tvé místo
je tady!“
Jaká byla? Charlotta byla ženou mnoha paradoxů. Byla světice i rebelka, myslitelka i příliš hodná máma. Snažila se v sobě spojit nespojitelné, zvládnout nároky dvou světů, světa
konzervativního a světa moderního. Tříštila se
v aktivitách pro své čtyři děti a z posledních sil
pomáhala Tomáši Garrigue Masarykovi v mnoha
jeho činnostech. Na vlastní zájmy jí příliš energie nezbývalo, přesto si však našla čas i pro sociální práci a práci v ženském hnutí.
Knížka se soustřeďuje především na méně
známé příběhy z Charlottina života a na nejvýraznější aspekty její osobnosti.

.
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e-book
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První podrobný životopis americké herečky a bojovnice za lidská
práva, napsaný autorem nejprodávanějších životopisů na světě

ANDREW MORTON

Meghan
Hollywoodská princezna

M L A D Á F R O N TA

Andrew Morton

MEGHAN
H O L LY W O O D S K Á P R I N C E Z N A

Přeložila Martina Burešová
Od autora
Diana,
životopisů
h,
ivý příbě
její pravd
její nový
a Diana,
život!

připravujeme
e-book
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Váz., asi 300 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

V tomto zcela prvním životopise Meghan Markle,
nyní vévodkyně ze Sussexu, se uznávaný královský životopisec Andrew Morton vrací k jejím kořenům: k dětství v losangeleské čtvrti The Valley,
studiu v dívčí katolické škole a napjatým vztahům
v rodině. Zabývá se též jejím prvním manželstvím, jež skončilo rozvodem v roce 2013, i tím,
jak v Hollywoodu stále doplácela na svůj smíšený
původ a jak se nakonec navzdory němu prosadila
v úspěšném televizním seriálu Kravaťáci. Věnuje
se také její práci dobrovolné velvyslankyně, jíž
tolik připomíná princeznu Dianu. Nakonec odhaluje, jak byl královský románek odvíjející se mezi
dvěma kontinenty co nejpřísněji utajován až do
chvíle, kdy vše vyšlo najevo a Meghan se ocitla
v hledáčku světových médií jako nikdy předtím.

MEGHAN
H O L LY W

OODSKÁ
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Kniha o životě a sportovní kariéře jednoho z nejslavnějších českých
žokejů a trenérů

Dávat koním křídla
Splněné a nesplněné sny
Václava Chaloupky

Petr Feldstein
Poprvé pohlédli jeden druhému do očí na počátku
roku 1964. Je dnes možné považovat setkání tehdy dvouletého koníka Koroka a patnáctiletého kluka Václava Chaloupky z jihomoravských Těšan za
náhodu? Za štěstí, které předurčilo jejich pozdější
slávu? Za dar z nebes, bez něhož by úžasný potenciál, který v sobě oba měli, vyšel nazmar? Nebo
byla jejich společná, nesnadná, ale tak úspěšná
cesta od samého počátku předurčena? Řízená,
nebo alespoň inspirovaná moudrým, prozíravým
osudem?
Václav Chaloupka žil hlubokým vztahem ke koním mnohem víc než touhou po vlastním úspěchu.
I ona však vyplynula z respektu, úcty a lásky k těm
krásným, ušlechtilým a vlastně zázračným tvorům
a přinesla své plody – Václav Chaloupka jako první
v historii zvítězil čtyřikrát v našem nejslavnějším
dostihu Velké pardubické steeplechase.
PhDr. PETR FELDSTEIN (* 1943) je absolvent
studia žurnalistiky na Univerzitě Karlově (1966).
V letech 1969–1989 politicky perzekvován za
předcházející novinářskou činnost. Pracoval
proto jako náborář v divadle, studnař, korektor,
propagační referent. Od r. 1990 v Československé, respektive České televizi. Autor a dramaturg dokumentů či dokumentárních seriálů převážně se sportovní tematikou, i řady knih.

Váz., 356 stran
155 x 235 mm
Cena 399 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA
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Rozhovory s předními českými osobnostmi o jejich aktivním
přístupu k životu v každém věku

Nesmrtelní
M I L O Š Z A P L E TA L

NESMRTELNÍ
S L AV N Í M L A D Í S TA Ř Í C I

ZDENĚK SVĚRÁK • JIŘÍ SUCHÝ • JIŘÍ MENZEL • JIŘINA BOHDALOVÁ • KAREL GOTT • PETR NÁROŽNÝ • JIŘÍ ČERNÝ
KAREL SCHWARZENBERG • JAN PŘEUČIL • MILAN LASICA • LIBOR PEŠEK • JIŘÍ GRYGAR • JAN PIRK • YVETTA SIMONOVÁ
JAN SAUDEK • PAVEL PAFKO • JANA ŠTĚPÁNKOVÁ • VÁCLAV VORLÍČEK • JAN MĚŠŤÁK • NINA DIVÍŠKOVÁ
JURAJ JAKUBISKO • JAN KAČER • JOSEF ZÍMA • ZBYGNIEW CZENDLIK • DANA ZÁTOPKOVÁ • ZDENKA PROCHÁZKOVÁ
• HYNEK BOČAN • JIŘÍ ŠALAMOUN • IVAN M. HAVEL • KAMILA MOUČKOVÁ • JEFIM FIŠTEJN
GUSTAV OPLUSTIL • EVA ZAORALOVÁ • VADIM PETROV • JIŘÍ SRNEC • RADKIN HONZÁK • LINDA WICHTERLOVÁ
JOSEF KOUTECKÝ • DAGMAR EVALDOVÁ • VLADIMÍR JUST • JOSEF MÁRA • MILOSLAV JÍCHA • LUBOŠ PEREK
CYRIL HÖSCHL

LUDVÍK ARMBRUSTER • RUDOLF ZAHRADNÍK • VLADIMÍR BENEŠ SEN. • IVAN VYSKOČIL • KVĚTOSLAVA HRANOŠOVÁ

MLADÁ FRONTA

Váz., 376 stran
170 x 215 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

Slavní mladí staříci

Miloš Zapletal
Kniha Nesmrtelní Miloše Zapletala přibližuje
čtenářům aktivity mnoha známých osobností
navzdory jejich pokročilému věku. Vybral si 43
slavných „mladých staříků“, jak je nazývá, jejichž průměrný věk je 86 let.
V této knize najdete například Zdeňka Svěráka, Karla Gotta, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího
Suchého, Milana Lasicu a další. Autor knihy si
povídal a napsal o současnosti i plánech dalších
významných osobností, například o astronomovi Jiřím Grygarovi, dirigentovi Liboru Peškovi,
režisérovi Václavu Vorlíčkovi, politikovi Karlu
Schwarzenbergovi, světoznámém fotografovi
Janu Saudkovi, profesoru Pavlu Pafkovi, anebo
o olympijské vítězce Daně Zátopkové.
Nesmrtelní dokazují, že v každém věku je možné být aktivní, pracovat, tvořit nebo se věnovat
svým koníčkům. Jsou návodem těm, kteří si ve
vyšším věku se stárnutím mnohdy nevědí rady.

Ilustrace Pavel Hanák

připravujeme
Báchorky Blanického rytíře
viz strana 82
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MILOŠ ZAPLETAL (* 1942) je farmářem. Dříve
byl redaktorem, scenáristou, dramaturgem,
producentem a prezidentem Miss České republiky. Postupně byl také manažerem Karla
Kryla, Marie Rottrové, Olympicu, Lenky Filipové,
Pražského Výběru a Lucie Bílé. Působil jako
dramaturg Paláce kultury a sportu Vítkovice, kde
založil novodobou Miss. Poté vedl agenturu Art
Production K. a později Agenturu Zapletal. Po
prodeji Miss České republiky koupil Farmu Blaník,
která se orientuje především na rodiny s dětmi.

Příběhy nejvýznamnějších osobností českého byznysu

Manažeři se lvíčkem
100 let od počátku podnikání
v Československu

Kamil Miketa
Přesně před 100 lety, 28. října 1918, se začíná
psát nová éra svobodného podnikání v tehdy
zrozeném Československu. Dvakrát je násilně
přerušena. Druhou světovou válkou a komunistickým pučem v roce 1948. Přesto tato relativně
krátká éra zrodila podnikatele světového věhlasu, na které můžeme být dodnes pyšní.
V naší exkluzivní publikaci 100 let svobodného podnikání v Československu představíme
příběhy československých prvorepublikových
podnikatelských „es“. I jejich následovníků –
novodobých Baťů, kteří po roce 1989 do dneška
dělají čest České republice i daleko za jejími hranicemi. Dokázali změnit tvář české ekonomiky
a dát slovu podnikání opět jeho pravý význam.

připravujeme
e-book

Vychází
sti
u příležito
í založení
100. výroč
enské
Českoslov
.
republiky

Váz., asi 192 stran
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

již vyšlo
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S humorem a nadhledem o naší době

Ivan Mládek obrazem
i slovem
Ivan Mládek, Petr Zajíc

Váz., 192 stran
185 x 210 mm
Cena 399 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA

Výjimečná obrazová publikace obsahuje průřez malířskou tvorbou známého hudebníka,
textaře a kapelníka Ivana Mládka, proslulého
vtipnými a na hraně balancujícími písničkami
či televizními pořady. A stejně takové je jeho
malířské dílo, které v knize navíc doprovází
originálním výkladem. Více než 70 obrazů je
vytvořeno ve stylu ojedinělého „antiperspektivismu“, „akčního minimalismu“ a „eklektismu“, a to, že rozhodně jde o nevšední výtvarně-literární zážitek, napovídají už jejich názvy.
O svých malířských začátcích, vztahu k obrazům i vlastních malířských technikách hovoří
Ivan Mládek v úvodním rozhovoru se spoluautorem knihy Petrem Zajícem.

Nejlepší Milošovo selfie
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Old Shatterhand a Vinnetou

Spejbl a Hurvínek meditují s Dalajlámou
Mladá fronta podzim–zima 2018
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Etiketa pánského oblékání od věhlasného italského odborníka
v oblasti současné módy

Nový dress code
Pravidla oblékání moderního muže

Giuseppe Ceccarelli

Váz., 208 stran
170 x 240 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

připravujeme
e-book

Dress code se dnes již nepovažuje za omezení
tvořivosti a individuality, nicméně k pochopení
pravidel oblékání je stále zásadní, a to i v případě, že se je snažíme překročit.
Tato kniha obsahuje souhrn klasických pravidel pánského oblékání upravených podle moderního vkusu a zároveň slouží jako záchytný
bod pro docela nové a originální styly oblékání,
jimiž muži každodenně usilují o pohodlí a eleganci.
Text, jehož autorem je věhlasný italský
odborník v oblasti současné módy Giuseppe
Ceccarelli a který doprovází řada kvalitních fotografií, obsahuje mnoho svědectví a zkušeností skutečných přívrženců pánského oblékání, od
generálních ředitelů přes úředníky a dělníky až
po umělce a dandyovské šviháky. Zjistíme tak
například, jakým způsobem tyto osobnosti přetvořily smoking, aniž by porušily jeho tradici,
anebo jaký převrat zapříčinily úpravou obleku
„formal attire“. Dozvíme se rovněž, že „zvláštní
příležitostí“ k oblékání může být i nová pracovní
pozice či změna životního stylu.
Někteří muži vytvářejí svůj styl přirozeně
a spontánně, pro jiné jde o pečlivé budování
vlastní image. Tato příručka vám postupně odhalí smysl jednotlivých pánských dress codů
a krok za krokem vás provede jejich současnými
proměnami.

Překlad Jana Montorio Doležalová
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O sisu – finské houževnatosti, u níž se člověk tváří v tvář velkým
ani malým překážkám nevzdává

Odolnost, síla
a štěstí po finsku

Sisu: Odolnost, síla
a štěstí po finsku

KATJA PANTZAR

SISU

Katja Pantzar

mladá fronta

Váz., 232 stran
140 x 210 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA

Autorka žila v Kanadě hektickým životem mladé
ambiciózní ženy plným stresu. Po přestěhování do
Finska, země svých předků, však poznala, že žít se
dá mnohem kvalitněji a zdravěji.
Finský životní styl je totiž založený na jednoduchém a osvědčeném konceptu zvaném sisu: podporuje dlouhodobou odolnost, výdrž a silnou vůli
tím, že upřednostňuje pobyt venku za každého počasí, doporučuje plavání ve studené vodě, saunování, volí přirozený pohyb jako chůzi, jízdu na kole
nebo běhání místo dojíždění autem do uzavřených
posiloven plných upocených lidí, stravování podle
sezóny a místních surovin místo přehnaných módních diet a spoustu dalších užitečných zásad.
Autorka se poté, co na vlastní kůži okusila blahodárný vliv sisu, rozhodla sepsat, jak ho lze postupně začlenit do každodenního života každého
z nás, abychom se mohli cítit po fyzické i psychické stránce báječně.

Přeložila Viola Somogyi
připravujeme
e-book

ZAR
KATJ A PANT

SI SU

Odolnost, síla u
a štěstí po finsk

již vyšlo

mladá fronta

Photo © Katja Tähjä
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Přestaň běhat, začni makat – jedině tak budeš fit!

Jez slaninu, neběhej
Grant Petersen
Tahle kniha vám změní pohled na zdravý životní
styl: Pokud chcete být opravdu fit, neměli byste běhat, cpát se sacharidy, věnovat se pilates
nebo jíst pětkrát denně. Autor, jehož předchozí
kniha Just ride je považována za „cyklistickou
bibli“ (Dave Eggers, New York Times Book Review), se tentokrát popasoval s mnohem větší
výzvou a třicetileté zkoumání zdravého životního stylu podrobil rázné kritice ―ve 100 krátkých kapitolách pomocí nejnovějších výzkumů vyvrací tradiční i novodobé mýty o výživě
a sportu, aby dal čtenářům stejný počet skvělých rad, jak si zařídit dobrý život: Jak cvičit, jíst
a žít! P.S. A nezáleží na tom, kolik je vám let!
Váz., asi 240 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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a
Tahle knih
dle
dokáže po
dnou
čtenářů je
měnit
pro vždy z
váš život!

Humorné pokračování úspěšné knihy Jak se žije padesátkám

Jak chovat muže

DANIELA

KOVÁŘOVÁ

Jak chovat
muže

aneb Manuál pro otrlé

Daniela Kovářová
Na mužích není nic zásadně špatného či odsouzeníhodného. Muži nejsou lepší ani horší než ženy.
Muži jsou prostě jiní (základní pravidlo aplikované
mužologie).
Známá advokátka, spisovatelka a bývalá ministryně spravedlnosti svou čtrnáctou knihu věnuje českým mužům a strategii, jež umožní jejich
úspěšný chov vzdělanou a tolerantní ženou. Text
doprovází slovník aplikované mužologie, překladový slovník mužsko-ženské a žensko-mužské řeči
a zejména pět desítek pravidel, které je třeba při
chovu českého muže dodržovat. Každou kapitolu
komentuje pohled z opačného břehu – citát veřejně známého muže, například Mirka Topolánka, Richarda Krajča, Martina Stránského nebo Radima
Uzla.

Ilustrace Maja Baláž

ANEB MANUÁL
PRO OTRLÉ

MLADÁ FRONTA

Váz., asi 240 stran
130 x 185 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book

DANIE LA

KOVÁŘOVÁ

Jak chovat
muže

ÁL
ANEB MANU
PRO OTRL É

již vyšlo
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Mají se děti ve škole vzdělávat, nebo biflovat?

K čemu samé jedničky
Ondřej Šteffl

Váz., 208 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: srpen
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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Ondřej Šteffl je zakladatel proslulého gymnázia
PORG a vzdělávací společnosti Scio známé testováním. V roce 2015 otevřel první ScioŠkolu.
Od září 2018 již bude fungovat po celé republice deset ScioŠkol. A chystá další. Soustavně se
věnuje problematice školství a vzdělávání, své
názory publikuje m. j. v blozích na Aktuálně.cz.
Část z nich uvádí náš výběr. Autor se v nich zaměřuje na to, co by měla současná škola rozvíjet, aby žáci a studenti v dospělosti obstáli ve
stále proměnlivějším světě. Poukazuje na to,
jaké metody jsou v současné škole zastaralé,
a naopak ukazuje, jak jinak by mohlo vyučování vypadat, a uvádí příklady ze škol, které připravují děti pro plnohodnotný život v polovině
21. století. Uvedené texty jsou určeny hlavně
rodičům a učitelům a jsou doprovázeny nejen
vtipnými ilustracemi, ale i ukázkami z diskusí
k jednotlivým blogům.

Ilustrace Kakalík

Provokující průvodce skrytým nebezpečím „rodičovštiny“…

Rodičovština
Jak mluvíme s dětmi a jak s nimi
mluvit lépe

Jennifer Lehrová
Co je to „rodičovština“? Zdánlivě nevinné fráze, které rodiče používají v komunikaci s malými
dětmi.
Představte si, že pochvalou „To se ti moc
povedlo!“ můžete dítěti ve skutečnosti ublížit.
A věděli jste, že když potomka nutíte, aby hezky
poděkoval, je to ten nejhorší možný způsob, jak
ho naučit slušnému chování? Jennifer Lehrová je
chytrá, vtipná a nebojácná autorka, která „převrátí vzhůru nohama všechny vaše zažité představy o rodičovství.“ (Jennifer Jason Leighová).
Lehrová opírá svůj dynamický text o výzkumy psychologů, pedagogů a organizací specializujících se na rozvoj dětí a představuje čtenářům vědomý přístup k rodičovství založený na
lásce a respektování dítěte jako individuality.

Přeložila Tereza Vlková
připravujeme
e-book

Brož., asi 288 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

audiokniha

již vyšlo
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Proč nás kolaps ekonomiky a jiné katastrofy nezabijí, ale posílí

Jak si užít globální krizi
Optimistická zpráva o pádu trhů,
umělé inteligenci, návratu magie
a chaosu v rodině

Jan Műller

Váz., asi 240 stran
170 x 220 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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Můj život byl plný strašlivých neštěstí, z nichž
k většině nedošlo, napsal Michel Montaigne
v 16. století, časech náboženských válek, které
ovšem on strávil pohodlným životem na svém
hradě.
O pět století později se novinář Jan Müller
vrací k tomuto citátu. Jak ve 21. století, které se
řítí vpřed tolika rizikům, najít bezpečí a spokojenost? Jak se vyhnout problémům a postavit se
čelem k těm, kterým se vyhnout nejde?
Kniha ukazuje, jak může vypadat příští ekonomická krize a proč ji nebrat jako katastrofu,
ale jako šanci.
Svět mění nástup umělé inteligence, virtuální reality a kybernetických zbraní. Jak žít v digitální džungli?
Kniha ukazuje, že člověk v éře chaosu, stresu a informační exploze nachází oporou sám
v sobě a u svých nejbližších. Jen díky rodině
a přátelství najdeme zlatou střední cestu. Po
které můžeme dojít daleko, protože svět začíná spojovat nové poznání s moudrostí předků.
I díky technologiím znovu objevujeme magii.
Nové je jen to, na co už se zapomnělo.
Spojme rozum a sny. Stojíme sice v mlze, ale
na úsvitu úžasných časů.

Praktický interaktivní průvodce nejlepšími seriály posledních 30 let

200 nejlepších seriálů
všech dob
Tomáš Vyskočil
Každý týden se objeví v televizi či online hned
několik nových seriálů ze všech koutů světa. Jak
si vybrat v té obrovské záplavě novinek? Kterému věnovat čas a jak se rozhodnout na základě
těch, které jste už viděli?
Tento zápisník a průvodce v jednom vybírá ze záplavy 200 nejzásadnějších titulů, které se za posledních 30 let objevily, a ke každému z nich nabízí stručný popisek a důvod, proč
zrovna tento titul stojí za zhlédnutí. Součástí je
i upozornění, zda se seriál zrovna vysílá v televizi, prodává na DVD nebo ho mají v nabídce služby jako Netflix či HBO.
Pod každým seriálem si můžete zapsat svoje hodnocení, postupně si odškrtávat kompletní seznam, anebo si napsat svůj vlastní seznam
na doporučení. 200 nejlepších seriálů všech
dob není klasickou filmovou učebnicí určenou
jen pro fanoušky, ale praktickým interaktivním
průvodcem pro všechny diváky.
Výběr seriálů, pečlivě roztříděných dle
žánrů a témat pro snadnou orientaci, doplňují
i zajímavé přílohy jako nákresy slavných scén
z nejoblíbenějších seriálů, žebříčky popularity
a sledovanosti či výsledky hlasování čtenářů
největšího seriálového webu Edna.cz, pod jehož
záštitou kniha vychází.

Váz., asi 320 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

Součástí
nikátní
knihy je u
d pro nové
slevový kó
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předplatit
HBO Go.
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Dopřejte si jemný doušek lahodného likéru každý den

Likéry z našich zahrad,
luk a lesů
od jara do zimy

Susanne Oettleová

Váz., 128 stran
170 x 235 mm
Cena 279 Kč
Termín vydání: červenec
KATEGORIE B

Kniha seznamuje s nejušlechtilejšími vůněmi a chutěmi domácích likérů z ovoce, bylinek
a koření. Zkušená bylinkářka Susanne Oettleová
ukazuje, jak si sami můžeme jednoduše vykouzlit svůj vlastní likér ze surovin, které se nacházejí kolem nás, ve všech ročních obdobích.
Představuje téměř 50 tradičních rodinných
i nově vyladěných receptur na klasické i nevšední likéry, od bezového přes jedlový a ostružinový až po likéry z pečených jablek či lískových
oříšků. Dává i cenné rady týkající se výběru plodů a bylinek, správného nakládání do různých
druhů alkoholu a přiměřené doby a místa zrání.
Především ale učí, jak si vychutnat lahodné
nápoje všemi smysly, a nabízí jedinečnou inspiraci pro vlastnoruční výrobu přírodních likérů
v domácí kvalitě, bez přidaných látek či konzervantů.

Přeložil Rudolf Rada
již vyšlo
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Jak se co nejlépe postarat o ptáčky v našem okolí

Krmíme ptáky v zahradě
po celý rok a přírodně

Anita Schäfferová, Norbert Schäffer
Pokud rádi ve svém okolí posloucháte ptačí štěbetání a chcete ptákům ve vlastní zahradě či
přilehlém parku zajistit co nejlepší prostředí,
určitě vás zaujme tato příručka, v níž naleznete
spoustu užitečných informací.
Zkušení ornitologové v ní popisují záliby ptáků a jejich potřeby v jednotlivých ročních obdobích, vysvětlují, jak vybrat vhodné krmivo a do
jakého krmítka ho umístit, případně jak připravit krmení vlastní výroby, a především jaké změny provést, aby zahrada či okolí byly co nejpřírodnější a pro ptáky přívětivé.
Příručka navíc obsahuje i portréty 35 nejdůležitějších tuzemských zahradních ptáků.
DR. NORBERT SCHÄFFER je předsedou Zemského svazu ochrany ptactva v Bavorsku,
ANITA SCHÄFFEROVÁ je odborná autorka
v oborech ornitologie, příroda a tvorba životního prostředí.

Váz., 128 stran
170 x 235 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE B

Přeložil Rudolf Rada
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Revoluční kniha o včelaření bez rojení a varroázy

rndr. roman linhart

myslet jako včela

Myslet jako včela
Praktický průvodce světem včel
a včelaření

Roman Linhart
roman linhart

myslet
jako

včela

včelaření bez rojů a varroázy
mladá fronta

Váz., asi 320 stran
130 x 200 mm
Cena cca 369 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

O včelaření byla napsána spousta knih, z nichž
se většina zaměřuje na začínající včelaře. Tyto
knihy v rychlém sledu proběhnou včelařským
rokem a nejnutnějšími úkony včelaře. Včelař tak
sice tuší, co musí udělat, ale obvykle neví proč.
Kniha Romana Linharta je úplně jiná: Aby bylo
možné včelařit úspěšně, tedy bez rojení a chorob decimujících včelstva, je nezbytné porozumět životu včel, pochopit jeho procesy a podmíněné chování.
Publikace je strukturována tak, aby teoretické poznatky z oblasti šlechtění včel a genetiky bezprostředně ústily do snadných a vysoce
efektivních praktických rad, jejichž výsledkem
bude úspěšné včelaření bez zbytečné chemie –
zkrátka včelaření pro 21. století.

připravujeme
e-book
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rojů a varro

ázy

Strhující vyprávění o nejvzácnější tekutině světa

Voda včera, dnes a zítra
Zbyněk Hrkal
Ve volném pokračování úspěšného titulu O lidech a vodě se s autorem, celosvětově působícím hydrogeologem, vydáme na cestu prostorem i časem, abychom se podívali, jak zásadním
způsobem voda formovala lidské dějiny.
Čtenáře možná překvapí, že jde o knihu optimistickou. Historie totiž ukazuje, že všechny
problémy, o nichž se dnes tolik diskutuje a které
považujeme za fatální pro další vývoj naší civilizace, nejsou ve skutečnosti nic nového. Právě
naopak. Lidé po celém světě se s hrozbou nedostatku i přebytku vody museli vypořádávat neustále a naši předkové při tom často projevovali
pozoruhodnou invenci. Mnohé zdánlivě archaické
postupy nám mohou pomoci i v současnosti. Stačí se podívat do minulosti a vzít si ponaučení!
ZBYNĚK HRKAL je významný český hydrogeolog, ale také oblíbený autor literatury faktu
i thrillerů.

Váz., 216 stran
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book

Všechny problémy s vodou, o nichž se
dnes tolik diskutuje a které považujem
e
za fatální pro další vývoj naší civiliza
ce,
nejsou ve skutečnosti nic nového.
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Výpravy po místech, kde si spisovatelé léčili nejen podlomené zdraví

Literární průvodce
po lázeňském trojúhelníku:
Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy Lázně
Roswitha Schiebová

Váz., asi 300 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: prosinec
KATEGORIE B

Západočeské lázně přitahují spisovatele a osobnosti z oblasti kultury a politiky ze všech koutů
světa už mnoho staletí. To se odráží ve spoustě
německých, českých a dalších textů. Procházky
slavnými lázeňskými městy vedou po stopách
autorů jako Goethe a Kafka, ale také méně známých osobností jako Marie von Ebner-Eschenbach nebo Louis Fürnberg. Citáty významných
zástupců české literatury jako Božena Němcová, Jan Neruda nebo Karel Čapek zase vrhají
jiné světlo na lázně, které se po druhé světové válce ocitly buď na pokraji zániku, anebo se
staly vyhledávanými místy. Kniha zve na objevitelskou cestu, při níž znovu ožije kulturní duch
dávných časů…

Přeložili Olga Kupcová a Tomáš Dimter
připravujeme
e-book

54

Mladá fronta podzim–zima 2018

Kapesní průvodce pro milovníky dobrého piva

České minipivovary
Ondřej Stratilík
Každý měsíc vznikne v Česku několik nových
minipivovarů a tento trend bude pokračovat
i v následujících letech. Češi, znudění „europivy“ velkých producentů, se stále větší oblibou
vyhledávají chuťově pestrá, řemeslná piva vařená v malých provozovnách.
Minipivovary a malé pivovary se sice v Česku podílejí na celkové produkci oblíbeného nápoje jen zhruba dvěma procenty, jejich vliv na
českou „pivní kulturu“ je ale obrovský. Nabízejí
nové pivní styly, nutí velké pivovary ke změně
kvality jejich piv a také k rozšiřování sortimentu. Podle mapy minipivovarů plánují své výlety
a dovolené každoročně stovky tisíc turistů.
V našem průvodci najdete více než sedmdesát hodnocení vybraných minipivovarů, které
stojí za to navštívit. Recenze vznikají na základě vlastních zkušeností autora, nikoliv jen ohlasů posbíraných z internetu. Součástí publikace
je i úvod o různých způsobech vaření piva a návod, jak si tento mok naplno vychutnat.

připravujeme
e-book

Brož., asi 200 stran
120 x 220 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

již vyšlo
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Analýza německé politiky vydaná ve spolupráci s Institutem
Václava Klause
aleš valenta

Německo: mýtus a realita

NĚMECKO
MÝTUS A REALITA

Aleš Valenta

Váz., 408 stran
155 x 235 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
NĚMECKO
MÝTUS A REALITA

ale š val ent a
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Publikace se zabývá německou politikou posledních
dvaceti let. Vlastnímu tématu předchází obsáhlý
úvod, objasňující základy politického systému SRN
a proměny německého paradigmatu. Klíčem k pochopení německé politiky je její konsensuální charakter, podmíněný permanentním úsilím o překonávání dědictví nacionálního socialismu. Od 70. let
však princip konsensu, na který jsou Němci patřičně hrdí a jenž přinesl v minulosti zemi záviděníhodnou stabilitu, začal degenerovat v úzce vymezený
názorový koridor a „boj proti pravici“. V éře Merkelové dosáhl tento vývoj stavu, v němž je omezována
politická soutěž a ohrožena podstata německé demokracie. Autor přináší zevrubnou analýzu krizových jevů, jako jsou levicové zglajchšaltování médií,
agresivní feminismus, masivní ideologizace veřejného života či adorace masové ilegální migrace. Na
četných příkladech demonstruje, jak se politická
situace v dnešní SRN začíná podobat komunistickým režimům v jejich pozdní fázi.
PHDR. ALEŠ VALENTA, Ph.D. (* 1964) absolvoval
FFUK, obor historie (1986). V roce 2004 obhájil doktorskou práci. Za starého režimu působil v Krajském
muzeu vých. Čech v Hradci Králové a po propuštění
v důsledku protirežimních aktivit krátce v cihelně
Předměřice. Po roce 1989 byl okresním manažerem
OF v HK, parlamentním tajemníkem min. zahraničí,
novinářem a politickým analytikem ODA. V letech
1995–2011 vyučoval historii na Pedagogické, resp.
Filozofické fakultě Univerzity HK. Jako historik se
zabýval raně novověkou aristokracií a politickými
dějinami rakousko-uherské monarchie. Od roku
2011 působil jako archivář a nezávislý publicista.
Od července 2016 je politickým analytikem
Institutu Václava Klause.

Německé rodinné drama poválečné doby

Za dveřmi číhají přízraky
Florian Huber
Po zhroucení třetí říše existovalo poslední místo,
které slibovalo bezpečí: rodina. Platila za jedinou
hodnotu, která bez větší úhony přetrvala nacismus. Jedno ovšem nedokázala ani rodina – odstranit protiklady, které byly charakteristické pro
německou poválečnou společnost. Jejími největšími hypotékami se stalo mlčení a vytěsňování. To
byla živná půda pro pověstná rodinná tajemství
po roce 1945, s jejichž jedem zápasí ještě i generace vnuků. A tak se z velkých očekávání nezřídka
stávala velká zklamání, která se projevují dodnes.
Florian Huber rozvíjí rodinné drama poválečné doby jako v románu, z pohledu účastníků. Jsou
mezi nimi váleční navrátilci žijící dvojím životem;
mladá matka se zaplétá do svých tajemství, školák
odhaluje lži dospělých, dívka se odváží ke vzpouře
proti svému otci vojákovi. V těchto osudech, které vyprávějí o druhé straně počestné společnosti
v době obnovy, cítíme hloubku i propasti epochy.
Jsou to dojemné příběhy, jakých se v Německu
odehrály miliony.

Překlad Jitka Jílková
FLORIAN HUBER (* 1967) promoval prací o okupační politice Britů v Německu. Je autorem řady
historických knih. Jako filmař vytvořil několik
oceňovaných dokumentárních filmů o novodobých dějinách, například o pádu Berlínské
zdi, mysteriózním konci spisovatele Antoine
de Saint-Exupéryho nebo Olympijských hrách
v roce 1936.

připravujeme
e-book

SPIEGEL
bestseller

Váz., asi 348 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

„Kniha, která vybočuje z řady. Velkol
epý příběh o zraněných duších, mlčícíc
h
otcích i matkách a rozbitých rodinách.“
Süddeutsche Zeitung
„Působivě vykresluje osud celé země.“
Die Welt
„Chytře poskládaná spleť vyprávění
o sexualitě, zlobě a protloukání se živ
otem našich rodičů a prarodičů.“
SPIEGEL
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Nový pohled na historii nacistického Německa

Třetí říše ve 100 objektech
Příběhy všedních i unikátních
předmětů a staveb

Roger Moorhouse
Předmluva Richard Overy

Váz., asi 258 stran
165 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE AAA

Vydejte se s námi do jednoho z nejtemnějších
období bouřlivého 20. století – do doby vlády
nacistického režimu v Německu. Průvodcem
nám bude odborník na slovo vzatý, britský historik Roger Moorhouse, který se na toto zdánlivě dávno vyčerpané téma dokázal podívat zcela
novým způsobem: prostřednictvím příběhů typických i neobvyklých artefaktů.
Sto pečlivě vybraných předmětů a staveb
pokrývá všechny aspekty dějin nacistického
Německa, od často probíraných témat, jako
je holokaust a druhá světová válka, po daleko
méně známé oblasti, k nimž patří sociální politika, technický pokrok či využití propagandy.
Příběhy všech artefaktů Moorhouse čtivě a současně fundovaně zařazuje do širších souvislostí.
Výsledkem je mimořádně plastický obraz tehdejších událostí, k čemuž přispívá i vysoce kvalitní obrazový doprovod, který dává knize téměř
ráz výstavního katalogu.
Předmluvou knihu opatřil profesor Richard
Overy, přední odborník na dějiny nacistického
Německa a druhé světové války.

Překlad Jiří Ohlídal
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Nový pohled na dramatický rok 1938

Zdivočelé Sudety
Milan Jenčík

Váz., asi 380 stran
165 x 235 mm
Cena cca 449 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

již vyšlo
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O bouřlivém roce 1938 pojednává mnoho knih
a nespočet studií a článků. Proto by se mohlo
zdát, že o tehdejším dění už bylo dávno vybádáno a napsáno vše podstatné. Publikace Zdivočelé Sudety však ukazuje, že opak je pravdou.
Tato kniha je výsledkem mnohaletého archivního i terénního výzkumu a z podstatné části ji
tvoří nikdy nepublikované informace. Bohatě
ilustrovaný popis velkých událostí je prohlouben detailním rozborem činnosti vybraných
jednotek Stráže obrany státu v exponovaných
pohraničních oblastech západních Čech.
Milan Jenčík navíc objevně připomíná i poválečné dozvuky roku 1938: působení německých záškodnických organizací, útěk banderovců přes západní Čechy či transfer německého
obyvatelstva.
Tato přelomová práce by neměla chybět
v knihovně žádného zájemce o dramatické období, během něhož se před 80 lety rozhodovalo
o dalším vývoji naší země i celé Evropy.
Velký
rtek
knižní čtv
podzim
2018

Nový pohled na okupaci československého pohraničí

Šumava 1938
Německá okupace v dobových
fotografiích a dokumentech

Jan Lakosil
Publikace vydaná k 80. výročí Mnichovské dohody a okupace československého pohraničí přibližuje Šumavu a události roku 1938 pohledem
ze strany tehdejšího nepřítele. Nově objevené,
dosud nezveřejněné zpravodajské dokumenty
z německých archivů odhalují zajímavá a mnohdy
překvapující fakta o situaci v příhraničí a o střetech sudetoněmeckých povstalců s československými ozbrojenými složkami.
Součástí knihy jsou překlady autentických
vzpomínek německých vojáků a velké množství
dosud nepublikovaných dobových fotografií, zachycujících nejen obsazování Šumavy německou
armádou, ale také často zapomenutá nebo málo
známá místa šumavského příhraničí. Naprostým
unikátem je podrobná fotografická dokumentace návštěvy Adolfa Hitlera na Českokrumlovsku
v říjnu 1938.

Váz., 280 stran
250 x 200 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE B

již vyšlo

hranice.
Ruda, mezi nimiž probíhá státní
Bayerische Eisenstein a Železná
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zajímavých informací ze vzpomí
V této části Šumavy se jedná o jediný
úseku hranice se ještě dozvíme řadu
e. O terénních komplikacích v tomto
údolní komunikace včetně železnic
německého důstojníka.
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Velkolepé vyvrcholení unikátního třísvazkového projektu

Historie českých
speciálních sil
Výzbroj a výstroj výsadkářů
a průzkumníků 1947–2001

David Jirásek

Váz., asi 344 stran
210 x 255 mm
Cena cca 549 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE B

již vyšlo
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V prvních dvou dílech Historie českých speciálních sil jsme se seznámili s vývojem našich výsadkových jednotek i jednotek hloubkového
a speciálního průzkumu od konce 2. světové
války až do současnosti. Závěrečný třetí díl je
věnován velice populárnímu tématu, na které
se zatím z prostorových a koncepčních důvodů
dostalo jen okrajově: výzbroji a výstroji výsadkových jednotek československé a české armády se zvláštním důrazem na jednotky zvláštního
určení.
Nejedná se o další z mnoha encyklopedií,
které obsahují jen prostý výčet zbraní a bojové
techniky s jejich základními takticko-technickými daty. Autor namísto toho nabízí podrobný
všeobecný přehled, podchycuje vývoj a použití
méně známých typů a s pomocí donedávna utajovaných informací zasazuje zdánlivě všeobecně
známé věci do zcela nových souvislostí.
Kniha je výsledkem mnohaletého badatelského úsilí a neměla by chybět v knihovně žádného zájemce o historii české armády a vojenské techniky. Tento svazek zvlášť ocení zejména
sběratelé nejrůznějších vojenských artefaktů
anebo radioamatéři.
Jak je u tohoto projektu obvyklé, fundovaný,
avšak čtivý a přehledně strukturovaný text doprovází několik set unikátních, dosud nepublikovaných fotografií.

Nové vydání přelomové práce o zamlčované kapitole našich
novodobých dějin

Češi ve wehrmachtu
František Emmert
Česká historiografie dlouho zcela opomíjela či dokonce zamlčovala fakt, že tisíce českých mužů musely za 2. světové války proti své vůli nedobrovolně
sloužit v německé armádě. Přelomovou prací na
tomto poli se stala kniha známého autora literatury faktu Františka Emmerta Češi ve wehrmachtu,
která poprvé vyšla v roce 2005 a okamžitě se stala
bestsellerem. Mladá fronta nyní přináší již třetí, revidované a rozšířené vydání.
Další generace čtenářů se tak může seznámit
se strhujícími příběhy Čechů, kteří svoji národnost
nikdy nezapřeli a nesympatizovali s nacismem –
a přesto museli za 2. světové války nastoupit službu v německé branné moci. Měli totiž tu smůlu, že
se narodili na Hlučínsku nebo na Těšínsku, tedy ve
dvou specifických regionech ve Slezsku, a okupační úřady je v duchu nacistické ideologie považovaly
„papírově“ za Němce.
Tito muži prožívali osudy běžných německých
vojáků v letech 1939–1945: tvrdý výcvik, účast
v boji, válečné útrapy, strach z protivníka, zajetí.
Jen některým z nich se později podařilo dezertovat
k československé zahraniční armádě. Tisíce Čechů
v uniformách wehrmachtu padly nebo se nevrátily
ze zajetí, zejména sovětského. Většinu z přeživších
po válce čekal dlouhý, strastiplný a zpočátku i značně nejistý návrat do vlasti. A nakonec oficiální zapomnění, trvající 60 let…

Váz., asi 220 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

již vyšlo
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Autentický příběh sovětského odstřelovačského esa z řad NKVD

ODSTŘELOVAČEM

RUDÉ

ARMÁDY

Jevgenij Nikolajev

Odstřelovačem
Rudé armády
Zápisky z východní fronty druhé
světové války

Jevgenij Nikolajev
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Váz., asi 260 stran
140 x 210 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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Jevgenij Nikolajev byl příslušníkem sovětského Lidového komisariátu vnitřních záležitostí
(NKVD). V letech 1941 a 1942 bojoval na Leningradském frontu a v seznamu nejúspěšnějších
sovětských odstřelovačů je uveden pod číslem
32: jeho konto čítá 324 potvrzených zásahů vojáků a důstojníků včetně jednoho generála.
Na základě materiálu, který začal systematicky sbírat už za války, Nikolajev později sepsal
vlastní životopis – s dostatečným odstupem od
válečných událostí, nikoliv však už se stejným
odstupem sám od sebe a od svého vnitřního
přesvědčení a svých postojů.
Rozhodně ale nejde jen o propagandistickou literaturu. Nikolajevovův životopis je pro
současného čtenáře významným svědectvím
o vzniku a vývoji odstřelovačské odbornosti
v Rudé armádě. Kromě toho je to výpověď člověka pevně a navždy zformovaného danou dobou
a prostředím, která nám může pomoci mnohé
pochopit, nastoluje řadu otázek a nutí k hlubšímu kritickému zamyšlení.
České vydání obsahuje úvodní slovo německého odborníka na historii odstřelovačství Albrechta Wackera, který je autorem bestsellerového životopisu odstřelovačského esa z druhé
strany fronty, Josefa „Seppa“ Allerbergera (Na
mušce lovce, Mladá fronta 2013).

První české vydání legendární britské odstřelovačské bible

S britskými odstřelovači
do Říše
Clifford Shore
Kapitán CLIFFORD SHORE (1907–1956) byl důstojníkem britské armády, který během druhé
světové války pochopil zásadní význam odstřelovačů v moderních konfliktech. O tuto problematiku se proto začal systematicky zajímat, na
podzim roku 1944 nastoupil do odstřelovačského kurzu v osvobozeném Nizozemsku a již po
skončení války se sám stal odstřelovačským instruktorem.
V roce 1948 Shore shrnul své hojné poznatky do proslulé publikace S britskými odstřelovači do Říše, která položila základy poválečného
výcviku vojenských ostřelovačů a dodnes představuje nezastupitelný zdroj informací při studiu výcviku, výzbroje a taktiky odstřelovačů za
druhé světové války.
Hodnotící úvod napsal respektovaný instruktor a odborný publicista Leroy Thomson,
který je rovněž autorem kapitoly o významu kapitána Shoreho v knize Odstřelovači II. světové
války (Mladá fronta 2015).

Clifford Shore

Mladá fronta

Váz., asi 300 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

připravujeme
e-book

Clifford

Mladá fronta

Shore

již vyšlo
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Nejkomplexnější kniha o všech úrovních sebeobrany!

Efektivní rozhodování v násilné situaci

PŘIMĚŘENÁ SEBEOBRANA:

Přiměřená sebeobrana:
Efektivní rozhodování
v násilné situaci
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Váz., asi 300 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

již vyšlo
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Rory Miller, Lawrence A. Kane
Sebeobrana je umění, jak přežít nebezpečnou situaci a nenechat se za svůj postup zavřít. Klíčové
slovo zní: přiměřenost. Jenže jak ji odhadnout?
Východiskem je uvědomit si, že konflikt začíná
mnohem dřív, než dojde k prvnímu úderu. Proto
je potřeba ovládat daleko víc než jen schopnost
fyzické obrany. Je nutné chápat otázky prevence,
předkonfliktní komunikace i různé způsoby řešení násilného střetu. Tam, kde by stačilo okřiknutí, není dobré vytáhnout nůž. Tam, kde je potřeba
střílet, nepomůžou drsná slova.
To vše velmi dobře vědí autoři této jedinečné
publikace: Rory Miller, bývalý seržant vězeňské
služby a instruktor sebeobrany, a Lawrence Kane,
mistr bojových umění a šéf ostrahy na fotbalových
stadionech. Na základě poznatků ze své bohaté
praxe připravili dosud nejkomplexnější knihu o sebeobraně, v níž čtenáře krok za krokem provázejí
mimořádně účinným systémem šesti úrovní síly,
kterými je možné a nutné řešit nebezpečné situace.
Jedině pokud chápete a zvládáte všechny
úrovně síly, dokážete ovládnout sebeobranu jako
celek a ochráníte sebe a své blízké.

Přeložil Jan Kadlec
Málo intenzivní obrana vás dostane
do nemocnice, moc intenzivní za mříže.
Různé problémy vyžadují různá řešení.
Špatně zvolená úroveň síly
vám může zničit život!
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Strhující příběh jedné z nejstarších a nejvýznamnějších
kriminalistických věd

Dobrodružství
kriminalistické balistiky
Přemysl Liška
Kniha na pomezí literatury faktu a naučné literatury pojednává o historii kriminalistické
identifikace (ztotožnění) zbraní podle stop na
vystřelených nábojnicích a střelách, jednoho
z nejvýznamnějších samostatných oborů moderní kriminalistické techniky.
Autor, který patří k předním odborníkům na
tuto problematiku, vás provede vývojem balistické expertízy od primitivních pokusů přes vědecké prvopočátky v první polovině 20. století až
po přechod na moderní počítačové systémy založené na obrazové analýze. Hlavní důraz je však
kladen na období zhruba do 50. let 20. století
a na osobnosti, které se nejvíc zasloužily o propracování identifikačních metod.
Význam a zdokonalování kriminalistické balistiky jsou doloženy množstvím skutečných případů jejího využití v boji proti zločinu z naší i světové historie. Čtivý text, jehož součástí je i výklad
vědecké podstaty jednotlivých postupů, doprovází velké množství unikátních dobových fotografií a dokumentů.
ING. PŘEMYSL LIŠKA, CSC. (* 1945) je významný český kriminalista a přední odborník na
kriminalistickou balistiku. Více než dvacet let
pracoval v Kriminalistickém ústavu v Praze a dodnes je soudním znalcem v oboru kriminalistika,
strojírenství, střelivo a výbušniny. Od roku 1996
stojí v čele časopisu Střelecká revue. Je autorem
mnoha vědeckých a odborných publikací o kriminalistice, balistice, střelných zbraních a střelbě.

Váz., asi 280 stran
165 x 235 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE B

již vyšlo
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Překonal krizi a vyráží zdolat 3500 kilometrů!

Na sever
Jak jsem našel svou cestu
na Appalačské stezce

Scott Jurek

Váz., asi 280 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE AAA

již vyšlo
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Scott Jurek, živoucí legenda amerického i světového ultramaratonu, už měl léta nejlepších
výkonů za sebou a cítil, že pomalu pohodlní.
Jenže do starého železa se mu ještě nechtělo,
a tak se odhodlal podniknout další dobrodružství – největší a nejnáročnější ze všech.
S podporou manželky Jenny se rozhodl pokusit o nejrychlejší zdolání „Zeleného tunelu“,
3500 kilometrů dlouhé Appalačské stezky vedoucí z „hlubokého jihu“ Georgie až do Nové Anglie. Jurek si jako velezkušený ultramaratonský
harcovník nedělal iluze, že takový podnik bude
procházka růžovým sadem, ale realita překonala všechna očekávání. Brutálně upřímný záznam
o běžci za zenitem, který se musí při své závěrečné a nejtěžší zkoušce bezmála zničit, aby si
dokázal, že je stále tím, kým býval.

Přeložila Anna Kudrnová

připravujeme
e-book

„Čiré napětí, dobrodružství a inspira
ce. Když Scott Jurek vyrazil do lesů, aby
vytvořil svůj největší rekord, nikdo nevědě
l, jestli odtamtud vyjde živý. Byl nej
slavnějším
americkým ultramaratoncem, běžcem
, jenž díky své chytrosti a nevídaném
u zápalu
léta sbíral mimořádná vítězství. Ale
tentokrát se Jurek vrhl do oblastí neb
ezpečnějších než Údolí smrti a mnohem zrá
dnějších než mexické kaňony; jeho poč
ínání
nebylo o moc rozumnější než tenkrát,
když pronásledoval divokého medvěd
a. Příběh
o tom, jak se ponořil do divočiny, aby
si splnil sen, vám sevře srdce a zárove
ň vás
okouzlí.“
Christopher McDougall, autor bestsel
lerů Zrozeni k běhu
a Takoví normální hrdinové
„Rekordní cesta Scotta Jureka Appala
čskou stezkou byl nejtvrdší, nejnáročn
ější
a nejdestruktivnější výkon, jaký jsem
kdy osobně viděl. Na dvoutisící míli
z něj byla
vyčerpaná, zničená lidská troska. A
bylo jisté, že pokud nenajde způsob,
jak nejen
pokračovat, ale ještě zrychlit, tak mu
rekord unikne. V těch posledních dvo
u stovkách mil jsem sledoval, jak ze sebe vym
áčkl všechno
– nevěřil bych, že to vůbec je v lidskýc
h silách. Nejenže dosáhl nejrychlejšího
času
trati, ale – a to je nejpůsobivější – kaž
dého spoluputovníka pozdravil úsm
ěvem
a veselým: ‚Tak kam máš namířeno?‘
Teď, když čtu jeho strhující knihu, kde
si klade
otázky a namáhavě hledá odpovědi na
všechna ‚proč‘, skoro nechci, aby jeh
o
utrpení
skončilo, jen abych si mohl užít další
kapitolu.“

© Alexis Berg

© Ben Moon

Aron Ralston, dobrodruh a autor
knihy 127 hodin: Na hraně smrti
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Spartathlon je výzva, která dokáže zlomit i tvrdé povahy

Moje cesta do Sparty
Dean Karnazes

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

připravujeme
e-book
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Moje cesta do Sparty je příběh o běhu z Athén
do Sparty, který byl inspirovaný antickou legendou o běžci Feidippidopvi, jenž v roce 490 př. n.
l. tuto vzdálenost zdolal za 36 hodin. Karnazes,
autor fenomenálního bestselleru Ultramaratonec, se plným právem cítí dědicem řecké tradice. Příběh, který se chystáte číst, čekal dva
a půl tisíce let, než bude odvyprávěn. Tvrdošíjně
po staletí a tisíciletí vzdoroval uvnitř historických kronik – legendární příběh prvního maratonu přestál zkoušku časem a neúnavně očekával, až se zjeví v celé své kráse. Až doteď.
Sága, která vás čeká, vypráví o pozoruhodné cestě jediného a podnětného atletického úsilí, které navždy formovalo lidstvo, prostředku,
díky kterému mohlo být tohoto báječného výkonu dosaženo a který je něčím, co mají všichni
lidé už od počátku věků bez ohledu na všechny
naše rozdíly a nepoměry společné: schopnost
klást jednu nohu před druhou – a běžet.

Přeložila Hana Ditrichová

Nejúžasnější kniha o lidské vášni a touze lézt na kopce

Hory v hlavě: dějiny jedné
fascinace
Robert Macfarlane
Kdysi dávno si lidé mysleli, že v horách žijí nestvůry. V době osvícenství mnozí cestovatelé
stoupali na hřebeny, aby zakusili vznešeno. Nedlouho poté alpinisté horečně dobývali vrcholy a štíty ve jménu vlasti. Odkdy dokážou hory
tolik fascinovat lidskou mysl a co nutí nesčetné dobrodruhy, aby v horských výšinách znovu
a znovu riskovali zdraví i život?
Ve své literární prvotině, která se vzápětí
stala klasikou, nás Robert Macfarlane provádí
místy koncentrovaného času a zničující krásy,
kde lze zažít ryzí strach i opojnou závrať z vlastní bezvýznamnosti. Za Hory v hlavě obdržel Macfarlane řadu ocenění, mimo jiné Somerset Maugham Award nebo Guardian First Book Award,
a na motivy knihy vznikl také pořad vysílaný televizní stanicí BBC.

Přeložila Anna Kudrnová
ROBERT MACFARLANE (* 1976) studoval na
univerzitách v Oxfordu a Cambridgi a v současné
době v Cambridgi vyučuje anglickou literaturu.
Jeho debut Hory v hlavě (Mountains of the Mind,
2003) vzbudil u čtenářů i kritiků značný ohlas,
stejně jako jeho následující díla o vztahu člověka ke krajině, The Wild Places (2007), The Old
Ways (2012) nebo Landmarks (2015). Macfarlane
je považován za významného pokračovatele angloamerické literární tradice zabývající se přírodou, pěším cestováním a ekologií. Jeho knihy
byly přeloženy do více než deseti jazyků.

Váz., asi 300 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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LITERATURA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Petr Stančík

FÍLA, ŽOFKA A SMARAGDOVÁ DESKA

Poznejte tajemnou říši Alchymie, kde ožívají zapomenuté legendy!

Petr Stančík

Fíla, Žofka a smaragdová
deska
Petr Stančík

nakreslila Lucie Dvořáková
mladá fronta

Pro děti od 8 let
Váz., asi 128 stran
215 x 245 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie AAA

Sourozenci Fíla a Žofie mají problém: jejich maminka je smutná, protože ztratila zlatý prstýnek. Dvojčata to nechtějí nechat jen tak, snaží
se mamince obstarat prstýnek nový, má to ale
háček – na koupi prstýnku dětem nestačí ani
všechny jejich úspory v prasátku. Sourozenci se
ale nevzdávají, seznámí se se záhadným hadem
Uroborcem, který jim navrhne, že jim ukáže, jak
se zlato vyrábí. Fíla a Žofka se s Uroborcem vydají
na dobrodružnou cestu do říše Alchymie, během
níž navštíví pravou alchymickou svatbu, společně si přečtou tajemství smaragdové desky, poznají (Rudého) krále a (Bílou) královnu, ze kterých ve spojení s žárem lásky vzejde dokonalost,
projdou velkým dílem a nakonec doputují až na
hrad Mudrckámen, kde… ale nebudeme prozrazovat konec.
Každá z kapitol je doplněná hravým kvízem,
díky čemuž můžou děti příběh dále rozvíjet.

Ilustrace Lucie Dvořáková
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PETR STANČÍK je básník, prozaik, esejista a dramatik. Studoval na PedF UK a na DAMU,
pracoval jako učitel, televizní režisér, textař a konzultant. Sestavil antologii české poezie Ryby katedrál (2001). Detektivní groteska Mlýn na mumie (2014), odehrávající se
v české metropoli za prusko-rakouské války, mu vynesla ocenění Magnesia Litera 2015
za nejlepší prózu. Dětem věnoval sérii povídek o jezevci Chrujdovi (Jezevec Chrujda
točí film, 2014; Jezevec Chrujda staví nejdřív urychlovač a pak zase pomalič, 2015; Jezevec Chrujda našel velkou lásečku, 2016; Jezevec Chrujda dobývá vesmír, 2017), interaktivní zeleninový thriller Mrkev ho vcucla pod zem (2013) či pohádku O díře z trychtýře (2016). Jeho poslední knížka pro děti H2O a tajná vodní mise byla oceněná Zlatou
stuhou (2018).
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Géniem snadno a rychle!

DANIEL A KROLUPPEROVÁ

Polštářoví podvodníci

D A N I E L A K R O L U P P E R O VÁ

Daniela Krolupperová

Pro děti od 8 let
Váz., asi 144 stran
195 x 225 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

již vyšlo
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Leze vám učení krkem? S kouzelným polštářem
vám do hlavy poleze samo! Stačí pod něj na noc
položit jakoukoliv knihu (neomezené tloušťky!)
a dobře se prospat. Ráno si budete do puntíku
přesně pamatovat všechno, co v knize stojí. Když
Tamara o prázdninách náhodou objeví na babiččině půdě kouzelný polštář, těší se, že ji čeká nejlepší školní rok v životě. Na učení nebude muset ani
sáhnout. Postačí, když se na něm vyspí. Všechno
běží podle plánu do chvíle, kdy se Tamara přihlásí do televizní vědomostní soutěže. Ta ji ze dne na
den proslaví. Z Tamary je najednou věhlasné báječné děvče, které to parádně natřelo všem dospělým! Jenomže popularita rozjede kolotoč událostí, který Tamara nedokáže zastavit.

Ilustrace Ivona Knechtlová

Návrat do městečka Lážoplážo, kde nic není nemožné!

Městečko Lážoplážo

Tereza Pařízková

Křáp Pařát

Tereza Pařízková
Lážoplážo je zpátky! Zlatá velryba i nadále spokojeně žije v místním moři a plní přání obyvatel
městečka. Hned první z nich však do Lážopláža přivede dávno ztraceného obyvatele, který
zná přístup do tajné místnosti na radnici města. A tehdy se začnou dít věci, které městečko
ještě nezažilo. S otevřením těžkých zapomenutých dveří se totiž do města vrátí i křáp Pařát.
Nejhorší z křápů, kteří dosud nepozorovaně žili
kousek za městem. Podaří se panu starostovi
a ostatním obyvatelům zlého Pařáta porazit?
A co všechno budou muset pro záchranu města
obětovat?
Setkejte se s oblíbenými hrdiny a poznejte
mnoho nových ve druhém dílu knihy z kouzelného městečka Lážoplážo.

ilustrovala
Veronika Vacková

Pro děti od 6 let
Váz., asi 160 stran
210 x 240 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

Ilustrace Veronika Vacková

již vyšlo

Mladá fronta podzim–zima 2018

77

Pohřešuje se Koniáš, knihovnický kocour

Pozor, v knihovně je kocour!
Od knihy na velkomoravském opasku
ke knihovnám na každém rohu

Klára Smolíková

Pro děti od 7 let
Váz., asi 72 stran
220 x 280 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: prosinec
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book
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David je náruživý čtenář a každý ví, že při čtení běží
čas jinak. Zastavuje se, všelijak se kroutí a pak se
klidně obrátí čelem vzad. Kocour Koniáš zálibu
svého pána ve čtení zprvu s kočičím nezájmem
přehlížel, jenže pak se sám mezi knihami ztratil.
David stopuje kocoura a jeho stopy ho dovedou do mnoha českých a moravských knihoven.
Jenže chlapec necestuje jen z Prahy do Brna,
z Brna do Třeboně a z Třeboně do Podlažic, cestuje
také časem, neboť knihovny jsou do sebe knihami zaklesnuté jako most, který spojuje přítomnost
s minulostí.
Na kocoura ztraceného mezi knihami se musí
David vyptat těch nejpovolanějších – knihovníků. Pomůže mu snaživý knihovník Petra Voka či
tajnůstkářský Václav Hanka z muzejní knihovny?
A může vůbec věřit slovům uhrančivého Jiřího Mahena, knihovníka s černými kruhy pod očima?

Ilustrace Vojtěch Šeda
KLÁRA SMOLÍKOVÁ je česká spisovatelka a scenáristka komiksových příběhů pro děti. Narodila
se v Praze. Na pražské FF UK vystudovala estetiku
a teorii kultury. Přispívala do časopisů pro děti
Pastelka, Sluníčko, Mateřídouška a Čtyřlístek. Zaměřuje se na popularizaci vzdělávání, je autorkou řady
metodických materiálů a učebnic. Ke svým knihám
připravuje čtenářské workshopy, vede kurzy dalšího vzdělávání pro učitele a knihovníky. Scenáristicky se podílela na úspěšném seriálu Vynálezce Alva
vysílaném v České televizi.

Seznamte se s tajuplnými bytostmi z podhůří Blaníku

Báchorky blanického rytíře
Miloš Zapletal
Báchorky blanického rytíře z pera Miloše Zapletala jedinečným způsobem aktualizují známé
motivy o blanických rytířích. Jeden z nich se totiž zatoulá pod bájnou horu Blaník, kde nachází
nejrůznější příběhy, se zvířátky, ale i s podivnými bytostmi. Blanický rytíř se seznámí s čtyřrohým beranem Knížákem, tajuplnými hejkaly,
keltským druidem, nebo se strašidelnou mátohou. Odhalí výpravy lesních nočních skřítků za
blanickými poklady, sleduje svatbu oslů, objeví zlatonosný potok a další místa i bytosti žijící
pod Blaníkem.
Zvukovou verzi Báchorek blanického rytíře
vypráví Oldřich Kaiser, který ji také doprovází
na nejrůznější hudební nástroje.

Ilustrace Jan Písařík

Pro děti od 5 let
Váz., asi 64 stran
217 x 220 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book + audioknihu
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Vydejte se s námi do všech koutů světa!

Čeští cestovatelé
Známé i neznámé příběhy
dobrodružných výprav

Jana Jůzlová

Pro děti od 9 let
Váz., 88 stran
190 x 245 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

Češi nejsou národem proslulých mořeplavců, ani
jim nepatřily rozsáhlé kolonie. Přesto v našich
dějinách nalezneme spoustu pozoruhodných lidí,
kteří se nebáli vypravit do neznáma v dobách, kdy
cestování nebylo zdaleka tak snadné jako dnes. Ať
už se ve středověku jednalo o diplomatická poselstva nebo později o misionáře, vědce a výzkumníky. Pro mnohé se výpravy do cizích krajů staly
celoživotní vášní. Vydejte se spolu s odvážnými
českými cestovateli na dobrodružné výpravy do
všech koutů světa. Dozvíte se, kdo vytvořil první
pořádnou mapu Amazonky a kdo objevil prameny
řek Eufratu a Tigridu, seznámíte se s objevitelem
největšího leknínu na světě či s lovcem ptakopysků. A to není zdaleka vše, s dalšími cestovateli navštívíte indiány, beduíny, a dokonce i lidojedy.

Ilustrace Jiří Fixl

již vyšlo
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Postavte si vlastní armádu a užijte si s knížkou spoustu legrace!

Mladá fronta

Pavel Kolín
Jakub Kolín

VOJÁČCI

LEGIONÁŘI  RYTÍŘI  SAMURAJOVÉ

HISTORIE



VYSTŘIHOVÁNKY  OMALOVÁNKY  DESKOVÉ HRY  NÁVODY

Pro děti od 7 let
Brož., asi 64 stran
225 x 297 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA
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Vojáčci
LEGIONÁŘI – RYTÍŘI – SAMURAJOVÉ

Pavel Kolín, Jakub Kolín
Uniformy, zbraně a vojenská zbroj patří mezi
nutné vybavení každého opravdového válečníka. Díky téhle knize poznáte, jakým způsobem
se bojovalo v určitých historických obdobích,
seznámíte se s válečnickou výstrojí antických
bojovníků, těžkou kovovou zbrojí středověkých
rytířů a také samurajskými brněními s jejich netradičními zbraněmi. Dozvíte se, jak se dobývaly středověké hrady a spoustu dalších informací
z vojenského světa. Součástí knihy je také řada
her – pexeso, desková hra Hurá na hrad! nebo
výroba vlastního obléhacího praku. Vystřihněte a vybarvěte si spoustu krásných vojáčků, se
kterými si užijete hromadu legrace.

Středověké zbraně

Jak vypadal středověký rytíř?
v bitvě
Jak už jsme si vysvětlili, středověcí rytíři se
Na něktechránili brněním tvořeným železnými pláty.
která
zbroj,
á
kroužkov
jen
ré části těla jim ale stačila
byla v raném středověku dokonce častější.

odklopné
hledí

pálcát, bojové kladivo,
Zleva: různé typy středověkých mečů a dýka,
válečná sekera a řemdih

přilba (šalíř)
řemdih
válečné
obouruční
kladivo

oštěp

hlavice

kopí

jílec (rukojeť)

meč
náloketník

křídlaté kopí
záštita

sudlice

čepel
kroužková zbroj

halapartna

Vlevo dole: dlouhý anglický luk s šípem
Vpravo: středověká kuše se šipkou a toulcem
palcát

nákoleník

bojové kladivo

železné boty

pochva na meč

dvoubřitá
válečná sekera
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Bruno se vrací a zachraňuje zpackané Vánoce!

Alex T. Smith

a vánoční

nadělení

A l e x T. S m i T h

a vánoční nadělení

Bruno a vánoční nadělení

Neobyčejný

PEJS EK

Vánoce, Vánoce přicházejí… Bruno s panem
Žmolkofuskou jsou přesvědčení, že lapili zloděje, který se k nim kradl komínem. Ale všechno
je úplně jinak! Místo lupiče totiž nasadili pouta samotnému Santa Clausovi! Jenže klíček od
želízek se záhadně ztratil, a tak musí naši dva
kamarádi uvězněného Santu zastoupit, aby děti
po celém světě nepřišly o vánoční dárečky!

Překlad Jana Hejná

s neobyčejn
ým
životem!

A l e x T. S m i T h
Pro děti od 5 let
Brož., asi 96 stran
130 x 180 mm
Cena cca 179 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

mimo jiné vyšlo

Se svým věrným kamarádem panem
Žmolkofuskou po boku si Bruno vyzkouší spoustu
různých filmových profesí a geniálním nápadem
dokonce zachrání lidoopa uvízlého na střeše!

před kamerou

Neobyčejný

PEJS EK

s neobyčejn
ým
životem!

A l e x T. S m i T h

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.

před kamerou

Světla, kamera, akce!

Ano – tentokrát se Bruno s panem
Žmolkofuskou stanou součástí filmového štábu.

A l e x T. S m i T h
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Seznamte se s dalším z party kurážných štěňat!

Špekáčkova psí akademie
Pip a Přátelská packa

Gill Lewisová
Pip je labrador, který touží pracovat jako asistenční pes, protože by chtěl pomáhat a usnadňovat
život postiženým lidem. A také se na něj usměje štěstí, protože dostane příležitost seznámit
se s Kájou, holčičkou na vozíčku. Pokud úspěšně
projde výcvikem, stane se Kája jeho paničkou. Ale
bude se jí Pip líbit? A podaří se mu konečně přestat prohánět každý míček a balon, který vidí? Bonus na závěr: Na konci knihy se čtenáři seznámí
s Josie, skutečným asistenčním psem, a dozvědí
se, co všechno tohle psí povolání obnáší!

Překlad Jana Hejná
Ilustrace Sarah Horneová

Pro děti od 6 let
Váz., 128 stran
130 x 190 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE B

již vyšlo
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Na návštěvě v těch nejdůmyslnějších zvířecích domácnostech!

Jak zvířátka bydlí
Cristina Banfi
a Cristina Peraboni
Pojďte s námi na návštěvu k těm nejvynalézavějším „zvířecím architektům“. Své domovy si
staví s takovou zručností, kterou jim my lidé
můžeme jen závidět. Vstupte do včelího úlu,
zaplavte si s bobry, zapojte se do života v mraveništi nebo se projděte liščí norou. Tak už na
nic nečekejte, vyrážíme na průzkum!

Překlad Monika Červinková
Pro děti od 6 let
Váz., 64 stran
240 x 300 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

Ilustrace Giulia De Amicis

JEZEVCI
Jezevce si díky masce z bílých a černých proužků a stříbrně šedivému kožichu nikdy
nespletete. Trochu se podobá medvídkovi, měří zhruba metr a může vážit až 15 kilogramů.
Nesmíme se však nechat zmást jeho vzhledem: i přesto, že je normálně velmi plachý, dokáže se
v případě ohrožení ubránit daleko větším zvířatům, než je on sám!

Chodby tvořící noru jsou velmi
rozsáhlé – celkem dosahují délky
až 800

metrů a hloubky až 5 metrů .

Síť tunelů občas propojuje i desítky komůrek a vytváří
tak jednu

velkou noru se spoustou vchodů. Takhle může

vzniknout vlastně takový bytový dům, který obývá

Jezevec má silné

několik jezevčích rodin, z nichž každá má svůj

drápy , které používá

vlastní „byt“.

především k vyhloubení
své nory – tuto práci vykonává
výhradně v noci. Zvenku jezevcovu noru
dobře poznáme, protože se před jejím vchodem často

To ale není všechno, jezevci svoje nory často sdílejí

nachází ušlapaná cestička. Jezevec po ní totiž neustále

s dalšími zvířaty, jako třeba s liškami a dikobrazy nebo

chodí, když odnáší pryč vyhrabanou hlínu.

dokonce s divokými

králíky . Ti se ovšem drží trochu

zpátky a hloubí si malé doplňkové
chodbičky sami pro sebe.

Hloubení nory a jejímu udržování jezevec věnuje
většinu svého času. Vzhledem k tomu, že v jednom
obydlí stráví zpravidla celý život, se mu tato
námaha vyplatí.

Hlavní vstupní chodba se po deseti metrech rozšiřuje
v prostornou

komůrku , která bývá obložena listy a mechem. Odsud

se větví vedlejší chodbičky, jež jezevcům slouží jako přívod
vzduchu či jako nouzové východy v případě nebezpečí.

POZNÁVÁME ÚL
1

2

LENOŠÍ!

4

DN

Á?

ALE ÚL MŮ
VŽD Ž
Y

!

ZJISTI, JAKÉ VČELY
JSOU POVĚŘENY TÍMTO
DŮLEŽITÝM, I KDYŽ VELMI
NAMÁHAVÝM ÚKOLEM!

O LŮ

V E L K Ý,
E L M I N Ě K D O, K D O S E S T
V
T
AR
Ý
E B Y J E T U ÚKLID ODSHORA A Á O J E H
ŽD O
CK

JE ZNÁMO, ŽE
JSOU VČELY PRACOVITÉ,
ALE I TAK JE MEZI NIMI
NĚKDO, KDO CELÝ DEN

O KO H O S

E JE

1

USKLADŇOVÁNÍ

Plástve

3

slouží k uskladňování pylu a medu

a také k tomu, aby tu mohly vyrůstat larvy až do
okamžiku proměny , díky níž se stanou dospělými
včelami. O larvy se starají včely-krmičky , které
je krmí pylem, medem a mateří

kašičkou – velmi

výživnou stravou plnou vitamínů, kterou samy
produkují.

2

VÝROBA MEDU

Med je velmi sladká a výživná hmota, kterou se včely živí převážně
v zimě, když nemají po ruce květový pyl. Výroba medu stojí včely velké
úsilí , rychlým máváním křídel vytváří neustálý proud vzduchu, díky
němuž se vypařuje voda a nektar začíná houstnout.

KRÁLOVNA V ZIMĚ

Během chladných období jsou v úlu jen
včely, které se narodily na konci léta.
Shromažďují se v nejlépe chráněném
místě úlu a utvářejí semknutý shluk
okolo svojí královny. Tímto způsobem
se včelám daří vyrábět trochu tepla, aby
přečkaly období, než přijdou první jarní
slunné dny.
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Pozor, nová baletka opět na scéně!

Malá baletka
Nela a tančící kocour

Darcey Bussellová
Když Nela dostane od Rosy červené baletní
střevíčky, netuší, že jsou kouzelné! Přenesou
ji do Země kouzel, kde potká krásného Bílého
kocoura, který slíbí, že jí bude dělat průvodce.
Bílý kocour seznámí Nelu s obyvateli království
a zažijí spolu napínavé dobrodružství.

Překlad Eva Brožová
Ilustrace Katie Mayová

Pro děti od 6 let
Váz., 96 stran
130 x 190 mm
Cena 169 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

již vyšlo
Mladá fronta
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ři
Rosa a t

Rosa a tři přání

Nastal čas, aby Rosa předala své speciální červené
baletní střevíčky jiné holčičce. Než to ale udělá, její
přátelé v Zemi kouzel ještě naposledy potřebují
pomoct! Tentokrát musí zachránit panenku Coppélii,
kterou ukradl zlý Myší král. Podaří se jí ho přelstít
a přivést Coppélii zpátky
hračkáři Leonardovi? A čeho
se bude týkat přání, o které
požádá kouzelnou křišťálovou
kouli?
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Ro s a

08/11/17 16:13

Astrid Fossová
Zlá Čarodějnice ze světa Stínů chce přímo z oblohy ukrást hvězdy! Sestry ze Sněhového království budou potřebovat veškeré své nadpřirozené schopnosti, aby jí zabránily zahalit jejich
království do věčné tmy… Sestry Hana, Magda
a Ina ve svém prvním dobrodružství tajně vyklouznou ze zámku na noční výpravu do zimního
lesa. Dokážou najít růžový orbital dřív, než ho
čarodějnice získá pro sebe?

Překlad Eva Brožová
Ilustrace Sharon Tancrediová

SESTRY
ze Sněhového
království

SESTRY

Stříbrné tajemství

ASTRID FOSSOVÁ

ASTRID FOSSOVÁ

Sestry ze Sněhového
království

ze Sněhového království

Neobyčejné medvídě a statečné princezny na své první záchranné akci

mladá fronta

Stříbrné tajemství

Pro děti od 6 let
Váz., asi 120 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE B
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Senzačně strašidelný a strašlivě vtipný příběh z říše Tmy, kde jsou
jednorožci stvořeními z nočních můr!

Amálie Zubatá
a Příšerný ples
Laura Ellen Andersonová
Amálie Zubatá by ráda vyrazila někam ven se
svou domácí dýní Tykvískem a kamarády Květou
Erteplovou a Chmurošem Smrtlíkem , ale vypadá to, že bude muset s rodiči na každoroční Příšerný ples. Jenže rozmazlený záhrobeňský králův syn Zvončík Tykvíska unese a Amálii nezbyde
než prchnout z plesu a naplánovat záchrannou
akci. Začne závod s časem, při kterém kamarádi
zjistí, že v říši Tmy možná všechno není tak, jak
se na první pohled zdá…

Překlad Vratislav Kadlec
Pro děti od 6 let
Váz., asi 216 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A
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Holky čmuchalky opět zasahují!

Majda Čmuchalová
Kletba zhýčkaného pudla

Kate Pankhurstová
Devítiletá Majda Čmuchalová a její kolegyně z detektivní kanceláře Holky čmuchalky o sobě rády
prohlašují, že pro ně není žádná záhada příliš záhadná a žádný problém příliš zapeklitý. Ale bude
to platit i v případě zhýčkaného pudla, jehož paničkou bývala slavná kalužínská cestovatelka a zakladatelka tamního muzea? V rámci školního projektu budou Holky čmuchalky se svými spolužáky
v Kalužínském muzeu přespávat – podaří se jim
vypátrat, jestli je vycpaný pudlík slečny Penelopy
skutečně prokletý?

Překlad Šárka Dvořáková Tripesová
Pro děti od 7 let
Váz., asi 176 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE B

již vyšlo
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Příručka, díky které se mezi jednorožci neztratíte!

Společnost kouzelných
jednorožců
Oficiální průvodce

Selwyn E. Phipps
OFICIÁLNÍ
PRŮVODCE

Pro děti od 8 let
Váz., asi 128 stran
170 x 230 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

Po staletích utajení vydává legendární Společnost kouzelných jednorožců svůj první oficiální
průvodce. Učení milovníci jednorožců sestavili
pokladnici jednorožčích znalostí - veškerá fakta
i mýty od A do Z. Přečtěte si legendy o zlatých
a stříbrných jednorožcích nebo o sedmi jednorožčích rodech. Zjistěte vše o jejich jedinečných
schopnostech – kde se vyskytují, co jedí a jak
nejlépe na nějakého natrefíte. Dozvíte se také
o historii společnosti – od jejího založení až do
dnešního dne – a jak se stát členem.
Kniha plná krásných ilustrací vás provede
dějinami těchto mytických stvoření a nechá vás
nahlédnout i do jejich kouzelné budoucnosti.

Překlad Lucie Křesťanová

ný
Jedineč dého,
ro kaž
dárek p utečně
kdo sk
věří.

92

Mladá fronta podzim–zima 2018

Smrtelné stroje míří do českých kin!

Smrtelné stroje
Philip Reeve
Představte si, že žijete v Londýně daleké budoucnosti, který se pohybuje prostorem pomocí motorů a kol a požírá jiná města. A co když
vypadnete ze svého rodného mobilního města
do zlověstného neznáma?
Přesně to se přihodí Tomovi, hrdinovi prvního dílu slavné sci-fi tetralogie. Je zrazen svým
velkým vzorem, významným historikem Valentinem, a ocitne se uprostřed nehostinné pustiny. Jeho jedinou společnicí je nemluvná dívka
Hester, která se touží pomstít Valentinovi za to,
že zabil její rodiče a ji samotnou zmrzačil. Vydají se spolu zpátky do Londýna a na nebezpečné
pouti je čekají mnohá dobrodružství. Přitom si
Tom postupně uvědomuje, že dosud slepě věřil
lidem, kteří si to nezasluhují, a myšlenkám, které vedou svět do záhuby…

Překlad Dominika Křesťanová

Pro děti od 10 let
Váz., asi 312 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book
á
Smrtelné stroje už brzy vlétnou i na česk
filmová plátna! Premiéra velkolepého
a
snímku z pera Petera Jacksona, režisér
trilogií Pán prstenů a Hobit, bude už
v prosinci 2018!
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Jste připraveni na pořádnou dávku dobrodružství?

Cech dobrodruhů
Zack Loran Clark a Nick Eliopulos

Pro děti od 8 let
Váz., asi 320 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

Přátelé Zed Kagari a Broch Dandrfíl žijí v jednom
z posledních měst, která zůstala poté, co svět
zaplavily nestvůry. Právě teď se však těší na
to, co je čeká. Zed zoufale touží stát se členem
cechu mágů, protože pak by si ho snad konečně jako jediného půlelfa ve městě mohl někdo
vážit. Broch, pohledný rošťák z kupecké rodiny,
zase věří, že bude přijat do cechu kupců. Jenže právě v okamžiku, kdy už se zdá, že se jejich
sny vyplní, naberou životy obou nečekané obrátky… a oni se ocitnou v ne právě bezpečných
řadách cechu dobrodruhů.
Příslušníci tohoto obávaného společenství
se jako jediní stále odvažují za městské hradby a čelí tam hrůzám – hladovým, nezemským
stvůrám z jiných sfér. Když pak chlapci odhalí
spiknutí, které ohrožuje celé město, musí spolu se svými novými spojenci – kurážnou mladou
šlechtičnou Lízou a statečným trpaslíkem Žíkem – jednou provždy prokázat, že za něco stojí.

Překlad Vratislav Kadlec

připravujeme
e-book
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Fórkaři Miles a Niles opět na scéně!

Děsná dvojka dělá psí kusy

POKRAČOVÁNÍ
BESTSELLERU!
POKRAČOVÁNÍ
SVĚTOVÉHO
BESTSELLERU!

Mac Barnett a Jory John
Tentokrát se Miles a Niles ocitnou za branami školy, dočkali se totiž dlouho očekávaných
prázdnin! Co potká Děsnou dvojku během fórkaření v zívákovských lesích? A dokážou si zachovat chladnou hlavu a svůj humor, i když se střetnou s ředitelovým synkem Joshem mimo školní
lavice? Zachrání je jejich fórky před natěšenými
pěstmi Joshe a jeho nohsledů z nedalekého tábora Řev & Kliky? Děsná dvojka nezklame ani ve
třetím díle, naopak přichází s ještě důmyslnějšími fórky než kdy předtím. Dvojitá porce zábavy
zaručena, to slibujeme na svou fórkařskou čest!

MAC
MAC
BARNETT
BARNETT

ilustroval
ilustroval

KEVIN CORNELL
KEVIN CORNELL

JORY
JORY
JOHN
JOHN

mladá fronta
mladá fronta

Překlad Tereza Pařízková
Pro děti od 8 let
Váz., 224 stran
150 x 200 mm
Cena 279 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA

již vyšlo
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Zbrusu nová zábavná série ověnčená řadou cen

Dvojčata na bitevním poli
Geoff Rodkey
Dvanáctiletá dvojčata Klaudie a Denis si jsou
podobná jako vejce vejci. To hlavní, co je však
spojuje, není jejich vzhled, ale odhodlání vyhrát
válku, která mezi nimi nedávno propukla. Jejich
prvotní malicherná rozepře započatá ve školní
jídelně totiž nečekaně přeroste v něco mnohem
většího, co přesáhne až do virtuálního světa online her.

Překlad Tereza Pařízková

Pro děti od 8 let
Váz., asi 232 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A
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Další díl plný rošťáren a nikdy nekončící legrace s Louisem
a jeho svéráznou rodinou

Už z těch rodičů šílím
Pete Johnson
Louisův život se obrátí vzhůru nohama. Když jeho
otec přijde o práci a stane se z něj muž v domácnosti, musí Louis čelit nepoživatelnému jídlu
a všudypřítomným žlutým lístečkům se vzkazy,
aby si uklidil pokoj. Jako by nestačilo, že ve škole
lítá z jednoho průšvihu do druhého, hned po prvním rande dostane kopačky a že se navíc znemožní v televizním pořadu, který měl odstartovat jeho
vysněnou kariéru komika. Podaří se Louisovi zachránit, co se dá?

Překlad Eva Brožová

Po děti od 8 let
Váz., 208 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

již vyšlo
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Nejslavnější komiksová kštice se vrací!

Titeuf
Na plný koule

Zep

Pro děti od 10 let
Váz., asi 48 stran
210 x 285 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

již vyšlo
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Ve třídě, na školním dvorku, doma nebo na ulici, Titeufa vždy zajímalo, co se kolem něj děje.
Ale tentokrát je v koncích! Mezi demoškami proti jadernému odpadu, kterej páchne jak Ziziny
plenky, a lidmi, co vyšli do ulic protestovat proti
potratům, má pocit, že dneska musí mít člověk
názor na všechno. Ale udělat to správný rozhodnutí ve světě, který je čím dál složitější, je pěkná dřina. Ještě že existují kamarádi a videa na
internetu!
Od velkých událostí naší moderní společnosti až po drobné nehody na školním hřišti:
Zep využívá každodenní humor, aby se podíval
na svět - občas drzýma, ale vždy spravedlivýma – dětskýma očima.

Překlad Luděk Janda

Varujeme: Po přečtení knihy už nikdy nebudete spát klidně!

Strachopedie
Julie Winterbottomová
Strachopedie představuje abecední přehled
všemožných hrůz a běsů. Navštívíte jeskyně na
Borneu, kde spolu v černočerné tmě žijí miliony netopýrů, švábů, pavouků a krys. Seznámíte
se s příšerami – ať už bájnými, nebo skutečnými.
Poznáte šestici smrtících hadů, děsivé pavouky
i australský strom, jemuž je radno se obloukem
vyhnout. A dozvíte se i spoustu praktických informací, třeba jak se dostat z tekoucího písku, ale
také čím postrašit druhé. Naučíte se napsat duchařský příběh, uspořádat seanci, vyrobit falešnou krev anebo obalamutit rodinu, aby si myslela,
že u vás doma straší.

Překlad Milan Lžička

Pro děti od 8 let
Brož., 224 stran
165 x 215 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A
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Naučte svého pejska spoustu užitečných kousků a staňte se přáteli
na život a na smrt

Můj první pejsek
Dawn Batesová

Pro děti od 7 let
Brož., 128 stran
210 x 275 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A
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Knížka přináší 35 skvělých aktivit, díky kterým
se z vás a vašeho pejska stanou nejlepší přátelé i kamarádi na hraní. Děti se dozvědí, jak se
o pejska dobře postarat – ať už jde o pravidelný
pohyb, krmení nebo bezpečnost na procházkách. Krok za krokem projdou základním výcvikem. Dozvědí se, jak porozumět řeči psího těla
a jak pejskovi pomoct, aby se uměl chovat ve
společnosti ostatních psů i lidí. A to není zdaleka vše, v knížce najdou nápady na hry, které
spolu můžou hrát, jako třeba psí fotbal, přetahovanou nebo schovávání hraček. Umí už vaše
dítě všechny základní povely? Pak se naučí další
triky. Až pejsek začne na povel válet sudy, mávat a nakonec si plácne packou, kamarádi se nebudou stačit divit!

Překlad Tibor Varga

Vyznáte se ve světě prehistorických zvířat?

DINOSAURIE
Omalovánky a encyklopedie v jednom
Objevte svět dinosaurů a jiných prehistorických
zvířat! Nikdo neví jistě, jak zbarvené byly šupiny
a peří dinosaurů, takže je můžete vymalovat, jak
se vám zamane. U každého dinosaura se navíc dozvíte spoustu zajímavostí, kdy a kde žil, jak přišel
ke svému jménu, jak byl velký, čím se živil a mnoho
dalšího.Triceratops, brachiosaurus, tyranosaurus,
stegosaurus a jiní!

Překlad Martina Vondráčková

Pro děti od 8 let
Váz., 64 stran
290 x 290 mm
Cena 299 Kč
Vyšlo: duben
KATEGORIE A
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Kolik zvířat se schovává na obrázcích?

Veliké sčítání zvířat
Doktor T. Axonomie a doktorka E. Kologie se
vypravili na misi, během které mají spočítat
zvířata v různých částech světa. Potkalo je ale
neštěstí a všechny zápisky se jim při bouři rozmočily. Aby mohli dokončit svůj velký projekt,
potřebují vaši pomoc. Najděte a spočítejte
všechny druhy zvířat, které na své cestě viděli.
Seznamte se se stovkami zvířecích druhů, které
s námi žijí na planetě. Vydejte se za dobrodružstvím na africké savany, zdolejte himálajské vrcholky, prozkoumejte peruánskou džungli a potopte se až na nejhlubší mořské dno.

Překlad Martina Vondráčková
Pro děti od 6 let
Brož., 48 stran
265 x 370 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A
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Čas vybarvování a poznávání je tady!

Atlas rostlin a zvířat
Omalovánky
Mapy v tomto atlase vás vezmou na cestu kolem
světa, na které objevíte zvířata, hmyz, květiny
a rostliny. Každá mapa je plná zábavných ilustrací, při jejichž vybarvování se poučíte o fauně a flóře. Zvířata a rostliny se neřídí státními hranicemi,
které si stanovili lidé. Některé druhy se nacházejí
na rozsáhlých územích, zatímco jiné se vyskytují
jen na jediném ostrůvku. Jejich umístění v atlasu
neukazuje přesně, kde je najdete, ale poskytne
vám obrázek o tom, jaké druhy zvířat a rostlin potkáte při návštěvě daných zemí.

Překlad Martina Vondráčková

MAPA SVĚTA
SEVERNÍ
AMERIKA

Pro děti od 6 let
Brož., 48 stran
285 x 400 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

SEVERNÍ
Ý OCEÁN
LEDOV

EVROPA

ASIE

ATLANTSKÝ
OCEÁN

TICHÝ
OCEÁN

již vyšlo

AFRIKA
TICHÝ
OCEÁN

JIŽNÍ
AMERIKA

INDICKÝ
OCEÁN

AUSTRÁLIE
A OCEÁNIE

KLÍČ K PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍM
lesy
TRAVNATÉ PLOCHY
hory
pouště
SNÍH
A ZMRZLÁ PŮDA
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Proč jezdit do Afriky, když safari můžete mít doma?

Papírové safari
16 listů předloh a herní plán
Zábavná vystřihovánka pro zapálené hráče
od 5 let! Děti si mohou bez okolků vystřihnout
a slepit celkem 14 zvířat africké savany a umístit
je do jejich přirozeného prostředí mezi akáciové
keře a nejrozmanitější rostliny. Kromě prohloubení znalostí a posílení motoriky navíc získají
i úžasný bonus v podobě společenské hry! Lva,
slona, gazelu, tygra a ostatní je potřeba co nejrychleji dovést k vodnímu zdroji!

Překlad Romana Jarolínová

Pro děti od 5 let
Brož., 64 stran
210 x 297 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A
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te
Vystřihně
si
a postavte
í
své vlastn
safari!

Máloco potěší tolik jako dárek vyrobený od srdce

Vyrobený dárek znamená pro
obdarovaného mnohem víc než ten
koupený. Tahle knížka vás bude inspirovat
k výrobě spousty úžasných dárečků – senzačním
mýdélkům do koupele, nejrůznějším dobrotám,
ručně malovaným hrnečkům nebo třeba
vyskakovacím přáníčkům. Svou
nápaditost završíte ručně vyráběným
balicím papírem a jmenovkami.

Překlad Šárka Dvořáková Tripesová

Vykutálené

Vykutálené

Vyrobený dárek znamená pro
obdarovaného mnoda�rečky
hem víc než koupený. Kniha Vykutálené dárečky
vás bude inspirovat k výrobě úžasných dárečků –
senzačním mýdélkům do koupele, k nejrůznějším
dobrotám, ručně malovaným hrnečkům nebo třeDárec̆ky
vĕnujte
s láskou.
ba vyskakovacím přáníčkům.
Svou
nápaditost završíte ručně vyráběným balicím papírem se jmenovkami.

Vykutálené

da�rečky
Jane Bullová

Jane Bullová

Jane Bullová

dárečky

Vykutálené dárečky

ISBN 978-80-204-4938-2

Knížka plná nápadů na výrobu originálních přáníček, dárečků a balicích papírů

Pro děti od 6 let
Váz., 62 stran
220 x 280 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

již vyšlo
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Úžasný dárek pro každou malou baletku!

Balet
Omalovánky
Máte rádi příběhy o Malé baletce? Díky těmto
omalovánkám se můžete seznámit s baletem
ještě o něco více. Přeneste se do světa dokonalých piruet a úžasných kostýmů a poznejte nejslavnější baletní představení, jako jsou Labutí
jezero, Louskáček, Popelka, Šípková Růženka,
Pták Ohnivák, Romeo a Julie nebo Sněhurka.

Pro děti od 4 let
Brož., 64 stran
190 x 245 mm
Cena 199 Kč
Vyšlo: únor
KATEGORIE B

Sněhurka
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Popelka

Pirátská výprava plná barevného dobrodružství!

Pirátské omalovánky
Skupina pirátů se vydala přes sedm moří za pokladem. Najdou ho? A co všechno je na dlouhé cestě
potká? Sledujte jejich bláznivé dobrodružství a vybarvěte jednotlivé obrázky.

Pro děti od 4 let
Brož., 32 stran
210 x 297 mm
Cena cca 149 Kč
Termín vydání: červenec
KATEGORIE B
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MODERNÍ VYDAVATELSTVÍ S TRADICÍ
Mladá fronta je moderní vydavatelství s třiasedmdesátiletou tradicí.
Působí v oblastech zpravodajských, specializovaných, odborných,
digitálních a knižních titulů. Dobré jméno staví
na mnohaleté zkušenosti, profesionalitě a dynamickém rozvoji.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na knižním trhu jsme již od roku 1945, každý rok vydáváme kolem 200 knižních titulů.
Od roku 2011 vydáváme rovněž elektronické knihy.
Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře 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
15 specializovaných online titulů.
Divize Medical Services nabízí mediální servis ve zdravotnictví.
Divize Euro HUB pravidelně realizuje odborné i společenské akce a projekty.
Divize Motor Media se svými tituly dominuje žebříčku motoristických časopisů.
V portfoliu máme dětský časopis Puntík určený nejmenším.
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Euro
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Mladá fronta a. s.
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VYCHÁZÍ JAKO PŘÍLOHA TÝDENÍKU

Motor Media

Knihy

Online

Medical Services

Finální návrh nového loga časopisu Zdravotnictví a medicína

logo - krátká barevná varianta (užíváno dle potřeby marketingu a PR)

logo - dlouhá barevná varianta (na titulní stranu časopisu)

Postgraduální

medicína

Zdravotnictví a medicína
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akademie
Diabetologie

Vertebroplastika – metoda léčby
osteoporotických kompresivních zlomenin
páteře
Vertebroplasty – method of treatment
of osteoporotic compression fractures
of the spine
Frozen shoulder – dlouhodobé výsledky
operační terapie
Frozen shoulder – long-term results
of surgical therapy
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pharmacotherapy of osteoarthritis:
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■
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Diabetologie
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Diagnóza a léčba ADHD
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Další témata:
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Zadní artroskopické přístupy
do kolenního kloubu
Posterior arthroscopic approaches
to the knee

logo - dlouhá černobílá varianta

J E O F I C I Á L N Í M T I T U L E M
C E L O Ž I V O T N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í
L É K A Ř Ů Č E S K É L É K A Ř S K É K O M O R Y

JE OFICIÁLNÍM PARTNEREM CELOŽIVOTNÍHO
VZD ĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

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 oblíbení díky atraktivní volbě zajímavých titulů.
Věnujeme pozornost původní a překladové beletrii, populárně-naučné literatuře,
literatuře faktu a knihám pro děti a mládež.
Vydáváme literaturu z oblasti zdravé výživy,
recepty české i světové kuchyně, knihy zaměřené 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 mimoedičních projektech. Stálé oblibě se těší
tituly domácích i zahraničních autorů,
z nichž se mnozí dočkali prestižních ocenění.

MĚSÍČNÍK PRO ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Postgraduální medicína

Postgraduální

Diabetologie

PŮVODNÍ PRÁCE (ORIGINAL PAPERS)
Modiﬁkace pokračujícího stehu pro suturu
podkoží u totální endoprotézy kyčle a kolene
Modiﬁcation of running subcuticular suture
after total hip and knee arthroplasty

Zdravotnictví
a medicína

1 ekonomický týdeník
2 online TV
1 ekonomický měsíčník
1 dětský měsíčník
6 motoristických titulů
1 vojenskohistorický magazín
23 sportovní tituly
3 odborné ekonomické speciály
3 lifestylové speciály
28 nových médií
17 webů
19
40 odborných eventů
40 odborných knižních titulů
22 lékařských titulů
200 knižních titulů ročně

Zdravotnictví
Filip Vrubel:
a medicína
„Dlouhodobým cílem MZ je
připravit zcela novou koncepci
stanovování cen a úhrad.“

více od str. 7

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

Diabetologie

3/2018

ROČNÍK 20 • 129 KČ

Diabetologie

Diabetologie

Diabetologie
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Biblické minimum pro čtenáře bez věkového omezení

Biblické příběhy
pro nevěřící děti
Martin Vopěnka
Jak máme hájit evropskou civilizaci, když neznáme její kořeny? Jak máme hájit svou identitu,
když ani nevíme, z čeho vyrostlo evropské myšlení?Tato srozumitelná naučná kniha nám v tom
může pomoci. Nečekejte jen zjednodušenou literární podobu biblických příběhů, jak ji známe
třeba od Ivana Olbrachta. Vopěnka přistupuje
k odkazu Bible, tedy Starého i Nového zákona,
moderně. A také didaktičtěji.

Váz., 192 stran, 135 x 165 mm, 279 Kč
KATEGORIE A

Vykoupení

Přijde kůň do baru

Hřbitov nevěst

Váz., 200 stran, 130 x 200 mm
Cena 249 Kč, KATEGORIE AAA

Váz., 216 stran, 155 x 235 mm
Cena 279 Kč, KATEGORIE AAA

Váz., 224 stran, 130 x 200 mm
Cena 259 Kč, KATEGORIE AAA

Martin Goffa

110
110
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David Grossman

Tomáš Boukal

Můj I. Q.
Iva Pekárková

Mezi krásou a ošklivostí
Bryn Greenwoodová

Citlivá místa
Anna Gavalda

beletrie, 344 stran, 349 Kč

beletrie, 208 stran, 279 Kč

Skryté okno
Rachel Abbotová

Italské jednohubky
Marta Kučíková

beletrie, 296 stran, 299 Kč

beletrie, 176 stran, 249 Kč

Dům v Bretani
Marta Davouze

Šest krát dva
Arne Dahl

Teď mlč
Emily Elgarová

beletrie, 216 stran, 249Kč

beletrie, 336 stran, 329 Kč

beletrie, 320 stran, 369 Kč

beletrie, 216 stran, 269 Kč

Pokrevní sestra
Jane Corryová

beletrie, 296 stran, 349 Kč

Bez tebe napořád
Taylor Jenkins Reidová

beletrie, 256 stran, 289 Kč

Život bez tebe
Katie Marshová

beletrie, 272 stran, 299 Kč

Hodiny z kostí
David Mitchell

beletrie, 586 stran, 429 Kč
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Nejúžasnější kniha o vlcích aneb co se od vlků můžeme naučit

Moudrost vlků
Elli H. Radingerová
Miluj svoji rodinu, starej se o ni, nikdy se nevzdávej
a nikdy si nepřestávej hrát – to jsou zásady vlků.
Vlci se empaticky starají o staré a zraněné příslušníky smečky, láskyplně vychovávají své potomky
a mají schopnost při hře na všechno zapomenout.
Přemýšlejí, sní, spřádají plány, inteligentně spolu
komunikují – a jsou nám podobnější než jakákoli jiná
živá bytost. Elli H. Radingerová, nejrespektovanější
německá odbornice na život vlků, vypráví napínavé příběhy, které dokládají vlčí smysl pro hodnoty,
jako jsou smysl pro rodinu, důvěru, trpělivost, pozornost, zpracování neúspěchů nebo smrti.
Váz., 272 stran, 130 x 200 mm, 349 Kč
KATEGORIE AAA

Jmenuju se Tomáš

Etiketa

Žijme lagom

Váz., 144/40 stran, 140 x 210 mm
Cena 279 Kč, KATEGORIE AAA

Váz., 384 stran, 240 x 320 mm
Cena 649 Kč, KATEGORIE AAA

Váz., 224 stran, 143 x 185 mm
Cena 329 Kč, KATEGORIE A

Ota Kars

Ladislav Špaček

Mladáfronta
frontapodzim–zima
podzim–zima2018
2018
112 Mladá
112

Anna Bronesová

Jak vychovat Trumpa
Ivana Trumpová

naučná, 280 stran, 369 Kč

Mise Haiti
Tomáš Šebek
naučná, 256 stran, 279 Kč

Aha! Rodičovství
Laura Markhamová

naučná, 296 stran, 269 Kč

Zápisník cestovatelky
Jana LeBlanc, Martina Pavlová
naučná, 192 stan, 299 Kč

Zázračný svět včel
Jürgen Tautz, Diedrich Steen
naučná, 264 stran, 329 Kč

Jak se žije padesátkám
Daniela Kovářová, Radim Uzel
naučná, 240 stran, 289 Kč

Skryté Čechy
Václav Vokolek

naučná, 336 stran, 549 Kč

Duše rumu
Giovanna Moldenhauerová,
Fabio Petroni
naučná, 144 stran, 299 Kč

Češi znovu dobývají
vesmír
Kamil Miketa

naučná, 150 stran, 299 Kč

Holocaust
František Emmert

válečná, 176 stran, 399 Kč

Peruť 312
Ladislav Sitenský

válečná 176 stran, 549 Kč

Tour de France
Ellis Bacon, Lionel Birnie
naučná, 304 stran, 349 Kč
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Slušné chování je to nejcennější, co mohou rodiče svým dětem dát

Box Dědeček 3 v 1
Ladislav Špaček
Naučit je zdravit, vhodně se oblékat, chovat se
zdvořile na ulici, na návštěvě či v restauraci, vypěstovat v dětech správné návyky, jak držet příbor
a sklenici nebo jak sedět u stolu – to jsou hodnoty, které je budou provázet celý život a do značné míry mohou rozhodovat o tom, zda se jednou
stanou úspěšnými v profesním i osobním životě.
Všemi třemi díly provází čtenáře dědeček a jeho
zvídavá vnučka Viktorka. Spolu s ní se děti naučí, jak se zachovat v různých situacích, které život přináší, a začnou si utvářet pohled na svět kolem sebe.
Box, 3 knihy v krabici, 217 x 220 mm, 649 Kč
KATEGORIE AAA

Deník Mimoňky

Maxovy trable

Marie Terezie

Rachel Renée Russelová

Tomáš Němeček

Rachel Renée Russelová

Váz., 248 stran, 130 x 200 mm
cena 259 Kč, KATEGORIE AAA

Brož., 144 stran, 130 x 200 mm
cena 199 Kč, KATEGORIE A

Váz., 264 stran, 130 x 200 mm
cena 249 Kč, KATEGORIE A

Škola vzhůru nohama
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Velikáni do kapsy

Příběhy nebetyčný milostný bryndy

Zuličníci
Matěj Dereck Hard

Městečko Lážoplážo
Tereza Pařízková

Berta a Jan hledají kešky
Jan Tuháček

Drákula a já
Andreas Schlüter

Kamenní andělé
Kristina Ohlssonová

Psí hvězda
Linda Cogginová

dětská, 184 stran, 249 Kč

dětská, 184 stran, 249 Kč

Deník vlogerky
Tim Collins

Tajnosti ze spacáků
Rose Cooperová

Taková jsem já

Obrázkový globus
Leon Gray

Matiku mám v malíku
Georgia Amson-Bradshawová

dětská, 72 stran, 299 Kč

dětská, 120 stran, 199 Kč

dětská, 208 stran, 259 Kč

dětská, 152 stran, 299 Kč

dětská, 128 stran, 299 Kč

dětská, 128 stran, 259 Kč

Malá baletka Rosa a tři přání
Darcey Bussellová
dětská, 96 stran, 169 Kč

dětská, brožurka + komponenty, 499 Kč

dětská, 216 stran, 259 Kč

dětská, 96 stran, 239 Kč
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DOPORUČUJEME

2-6

LET

časopis
PRO NEJMENŠÍ

Jen

dopravní

39 Kč

DOMINO

PANDA
ŠVANDA
a spol.

obrázkové
příběhy
JEDE

29. 3. 2018

29 Kč

9 772570 576001

kreativní
učení

03

ME N

A VÝL

ET!
www.casopispuntik.cz

básničky rytmické hry recepty
malované čtení grafomotorika
tipy na vyrábění tematické listy

www.casopispuntik.cz

tvoření

Nový časopis pro milovníky
vojenské historie

www.mfpredplatne.cz
www.facebook.com/HistoriaBellica

www.mfpredplatne.cz

118Mladá fronta podzim–zima 2018

Předplatné týdeníku Euro

49 + 20 vydání
týdeníku Euro
jako dárek
Proč?
Protože
je nám 20

Rozhovor

O bolestech české
architektury
se Zdeňkem Lukešem

Esej

Dějiny napravov
ání následků
počátečního triumfu

Panorama

Chcete zpestřit
dovolenou?
Delegát to zařídí.
Už 260 let
32
33

Masaryk v Americe

Německá okupace

Znárodnění

Komunistický puč

Varšavská smlouva

RVHP

Atentát na Rašína

Vstup do NATO

Měnová reforma
Lidice

Nagano

cena
předplatného

1690 Kč

Otevření D1
Odsun Němců

Kuponová privatizace
Sbohem, Marshalle

Poprava Horákové

Mnichov

Rozdělení federace

Schengen

let republiky

Průvodce stoletým
i dějinami Česka
a Československa
od hladových
novorozeneckých
let přes krizi
středního věku
až po euforii
a cynismus současn
osti

Bratrská pomoc

Wilsonova doktrína

6. 8. 2018 CZ 48
KČ SK 2,40 €
WWW.EURO.CZ

01_EU_32_33_100

let.indd 1

03.08.2018 10:34:01

V RÁMCI PŘEDPLATNÉHO TAKÉ ZÍSKÁTE:
6× magazín
Esence

Top
advokátní kanceláře

Top
miliardáři

Top
restaurace

Objednávejte na
www.europredplatne.cz

Všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz/podminky
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Nakupujte pohodlně
na novém e-shopu Mladé fronty

