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Naučné

Le zéro déchet est une démarche visant à revoir nos habitudes
de consommation pour diminuer nos déchets à la source. C’est
dans cette aventure que s’est lancée Camille Ratia qui vous livre
ici son expérience et une multitude de conseils adaptés à votre
situation, en fonction de votre motivation, de votre budget et du
temps que vous pouvez y consacrer.
Par quelques gestes simples, en remplaçant les objets jetables par
des objets réutilisables, en évitant les emballages superflus, en privilégiant le « fait maison » et le recyclage, vous réduirez facilement
la taille de votre poubelle, ferez des économies et découvrirez un
nouveau mode de vie plus serein, plus simple et plus épanouissant.
Préface de la Famille (presque) Zéro Déchet

dpadu

« Piquée » par le zéro déchet en janvier 2016, Camille Ratia
s’est lancée dans un mode de vie et de consommation
visant à réduire la quantité de déchets (et plus particulièrement de plastique) qu’elle génère au quotidien. Elle
partage en toute simplicité ses « aventures » – grandes
avancées, petits déboires et autres recettes – sur son
blog Camille se lance ! : www.camille-se-lance.com

bez
dpadu
Rady šité na míru vašemu
životnímu stylu i cílům

Graeme Donald
edice

Chaque année, nous jetons un nombre considérable de déchets
– emballages, objets, déchets organiques, etc. – qui envahissent
notre planète et notre vie quotidienne. Et si nous trouvions des
solutions efficaces pour les réduire ?

MUSSOLINIHO HOLIČ

plaStique

Camille RATIA

s plasty

Graeme Donald

‹‹ zér

Skoncujeme

bez

MUSSOLINIHO

HOLIČ
a další příběhy malých postav velkých dějin

MDS : 46496
www.rustica.fr
12,95 €
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Manuál pro život v digitálním světě
Daniel Dočekal, Anastázie Harris
a Lubomír Heger
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BELETRIE

Autobiografický román o otci Arnošta Lustiga a jeho boji
o záchranu rodiny

ČESKÁ PRÓZA

Dům vrácené ozvěny
Arnošt Lustig

Váz., asi 368 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE: A

připravujeme
e-book
již vyšlo
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Příběh rodiny Emila Ludviga, jeho ženy Anny
a dospívajících dětí Heleny a Richarda se odvíjí v předvečer druhé světové války na pražském
předměstí v Libni. Rodina žije své životy v narůstajícím neklidu. Po propuknutí války se potýká
tváří v tvář s absurdní skutečností nacistického
konečného řešení.
Skličující a ponižující protektorátní předpisy, kterými byli židé vyčleňováni z ostatní lidské
pospolitosti, je zprvu napřimují a mobilizují spíše
k tichému odporu, jenž je však na tak bezohlednou moc chabý a navíc se nesetkává s podporou
okolí. Zůstává jen hrdost a důstojnost ponižovaných, a rovněž naděje, která je neopouští ani ve
chvílích, kdy se rodina přibližuje nejistotě, kroku
do tmy.
Dům vrácené ozvěny má silně autobiografické prvky. Je především holdem autorovu otci
Emilu Lustigovi – strůjci rodinného štěstí –, který za nacistické okupace českých zemí vede boj
o záchranu své nejbližší rodiny i svoji vlastní.
znatelné
„Lustig objevuje ponuré, ale stále bolestivě roze
člověka.“
panoptikum posledního, nesmírného území

New York Times

Poslední svazek Spisů – 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 Jiří Pelán, Václav Kadlec
Grafická úprava Zdeněk Ziegler

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

již vyšlo
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Další neuvěřitelné příhody ze zdánlivě poklidného anglického venkova

ČESKÁ PRÓZA

Jak si neudělat z domova
cirkus jako na Piccadilly
Hana Parkánová-Whitton

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

již vyšlo

Volné pokračování knížky Jak nemít na pikniku o jeden sendvič míň zavede čtenáře opět do
vísky Kingston, kam následovala Češka Hana
svého anglického manžela Williama. A jako vždy
se zde i tentokrát budou dít věci, proti nimž se
bude zdát londýnská rušná dopravní tepna Piccadilly Circus poklidným místem k nerušenému spočinutí.
Zámecká paní Isolda se totiž i přes varování svého okolí rozhodne zřídit ve zděděném
rodinném zámku převážně dívčí internátní školu, aby tak zachránila panství před finančním
úpadkem. To však není jediný důvod, proč – jak
se zdá – vzala harmonická atmosféra kingstonského života za své – Rusty se Speedym se totiž pustí do vylepšování svého obydlí, k čemuž
ovšem přistupují více než originálním způsobem.
Ve vesnici se mimoto objeví nový obyvatel,
tajuplný cizinec, který místním, a zejména pak
majiteli panského sídla Alistairovi O’Reillymu,
připraví nečekané překvapení.

připravujeme
e-book

HANA WHITTON

VĚTRNÁ HŮRKA
RODINY

BRONTËOVÝCH
Mladá fronta

10

Mladá fronta jaro–léto 2019

Nevšední příběh z naší nedávné historie

Spratci

ČESKÁ PRÓZA

xxx

Ota Kars

Spratci

Ota Kars

xxx

Ota Kars

Kniha Spratci je o tom, že dobrá parta je základ.
Základ všech problémů.
Děj se odehrává především v letech osmdesátých a na začátku let devadesátých. Je to
akční, živočišný příběh. Svojí literární formou,
ironickým humorem a dramatičností jde však
o příběh současný, autentický a vtahující jako
sám život Spratků. Jedná se o první díl připravované volné trilogie.

OTA KARS Samozvaný veršotepec a prozorytec.
Narozen v porodnici na Štvanici. Žil, žije a někdy
píše na Letné, ve Strašnicích, v Nuslích, v Karlíně,
v Berlíně, v Dejvicích, v New Yorku i na Břevnově.
Autor básnických sbírek Bezecesta, Spalte tuto
knihu, Na volantu BMW, Chutný juvenilní konvolut
(Smrtelná hodina, Patetická utrpení lásky, Obscénní pohyby básní) a Výkusy, samolepkového souboru
Lakonika (Lakonika, Laskonky a Epitafy) a komiksu
ANIMAL CITY.
Na podzim roku 2017 byla vydána jeho kniha
o celém životě Tomáše Holého Jmenuju se Tomáš.
Kniha obdržela několik cen, včetně Magnesie Litera 2018 – Ceny čtenářů.

Spratci
Mladá fronta

xxx

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

již vyšlo

připravujeme
e-book

Ota Kars

Ota Kar s

xxx

Spratci
Mladá fronta

xxx

Spratci

xxx
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Pro nedostatek důkazů

SVĚTOVÁ PRÓZA

Claudio Magris

Fenomenální román o válce, míru a šílenství

Claudio Magris

Pro
nedo
statek
důkazů
Mladá fronta

Váz., asi 380 stran
140 x 210 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

již vyšlo

Pro nedostatek důkazů
Claudio Magris
Tématem románu Pro nedostatek důkazů, jehož
autorem je jeden z největších současných italských spisovatelů Claudio Magris a který už vyšel
v překladech v mnoha zemích, jsou války všech
dob a ve všech koutech světa, války jakoby téměř
neodmyslitelné od života. Krví zbarvují román do
ruda, černě barvou pleti v podpalubích otrokářských lodí, temně mořskými hlubinami pohlcujícími poklady i osudy, do šeda dýmem z kremačních pecí jediného vyhlazovacího tábora v Itálii,
Risiery di San Sabba u Terstu, do běla vápnem,
které po válce chvatně zabílilo obviňující nápisy
na stěnách tohoto lágru.
Právě ty si opsal do zápisníku hlavní hrdina,
který celý život sbíral zbraně všeho druhu s úmyslem vytvořit jakési muzeum války, jehož účelem
mělo být nastolení míru. Plán se mu ale nezdařilo
dokončit, protože zahynul při požáru v hangáru,
v němž přebýval uprostřed svých sbírek.
Úkolu zřídit a uspořádat muzeum se ujme
doktorka Luisa Brooksová, žena, nesoucí tíhu
osudů svých předků, z jedné strany židovských
a z druhé černých otroků, jejíž příběh se vine jako
červená nit celým románem.
Autor nás provází sály budoucího muzea
a v souvislosti s danými exponáty nám předkládá
množství příběhů, pokaždé nějakým způsobem
válečných nebo bojovných. Například nás zavede do Prahy v dobách, kdy sem slavný cestovatel,
botanik a etnograf Adalberto Vojtěch Frič přivezl
Čerwuiše zvaného Červíček z indiánského kmene
Čamakoko…

Přeložila Kateřina Vinšová
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SVĚTOVÁ
ČESKÁ PRÓZA
PRÓZA

CLAUDIO MAGRIS je jeden z nejvýznamnějších autorů současnosti. Literární vědec,
esejista a novinář se narodil v Terstu roku 1939. Do italštiny přeložil díla Ibsenova,
Kleistova a Schnitzlerova.
Roku 1986 vydal fenomenální Dunaj, který je vedle Ecova Jména růže nejpřekládanějším dílem italské literatury 20. století. V roce 1997 vyšel románový esej Mikrokosmy (Mladá fronta 2000), oceněný prestižní Premio Strega, v roce 2005 zásadní
román Poslepu (Mladá fronta 2014). Claudio Magris získal více než deset literárních
cen, mezi jiným i Rakouskou státní cenu za přínos evropské literatuře nebo Mírovou
cenu německých knihkupců.

í a relativizování mnoha zločinů
„… brutální literární útok proti zapomínán
kově virtuózní…“
proti lidskosti, vypravěčsky bravurní a jazy

ris
Claudio Mag

Pro nedosta

připravujeme
e-book

tek důkazů

Franz Haas, Neue Zürcher Zeitung

gris

Claudio Ma

Pro
nedo
statek
důkazů

019
V dubnu 2
80. let
se dožívá
n
a je pozvá
do Prahy!
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Nezapomínejme, v jakém hnusu jsme žili!

Už tehdy byla liška lovcem

SVĚTOVÁ PRÓZA

Mladá fronta

Herta Müllerová

HERTA
MÜLLEROVÁ
Už tehdy byla
liška lovcem
Váz., asi 240 stran
140 x 210 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE AAA

již vyšlo

Učitelka Adina má v bytě liščí kůži. Jednoho
dne zjistí, že lišce chybí ocas, pak zadní běh, posléze přední běh. Na liščí kůži se ukazuje, že rumunská tajná služba hrozí: Liška je lovec.
Když tento román Herta Müllerová napsala
(1992), byl Ceauşescu už téměř tři roky mrtvý
a jeho totalitní systém poměrně dobře zmapovaný. Autorka ale chtěla ukázat jiný děs, než jakým
byly statistiky umučených, vyhnaných, znásilněných… Chtěla ukázat, jak diktatura ničí vnímání,
jak propaganda likviduje význam řeči. Protože
právě slova, kterým bylo odepřeno, aby byla vyslovena, ztrácejí smysl a pod kůži se vtírá strach,
který všechno infikuje smrtí. Život zahnívá, večer
se podobá ránu, hodiny odbíjejí zastavený čas…

Přeložila Radka Denemarková

Nobelova
cena
ru
za literatu

připravujeme
e-book

Mladá fronta

HERTA
MÜLLEROVÁ
Už tehdy byla
liška lovcem
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litou:
„Jedinečné literární vyrovnání s příšernou tota
“
je to román, který si zaslouží hodně čtenářů.

SVĚTOVÁ
ČESKÁ PRÓZA
PRÓZA

HERTA MÜLLEROVÁ (*1953) Narodila se v německojazyčné rodině v rumunském
Nitzkydorfu u Temešváru. Protože odmítla spolupracovat s tajnou službou, byla
v roce 1979 propuštěna ze zaměstnání. Roku 1987 se vystěhovala do Německa a od
té doby napsala dvacet knih, zejména románů, ale také esejů, koláží nebo kratších
próz, ve kterých se vrací k životu v totalitním režimu. Pro všechny autorčiny texty je
charakteristické hledání výrazu pro poválečný totalitarismus a popis metod útlaku
a represe jednotlivce v nedemokratických režimech. Herta Müllerová získala v roce
2009 Nobelovu cenu za literaturu. V Mladé frontě zatím vyšla novela Cestovní pas
(Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt, 1986; č. 2010), romány Rozhoupaný
dech (Atemschaukel, 2009; č. 2010), Srdce bestie (Herztier, 1994; č. 2011) a povídková
sbírka Nížiny (Niederungen, 1982, č. 2014).

ního
Host kniž
veletrhu
y
Svět knih
2019

Süddeutsche Zeitung
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Působivý příběh o dospívání dvou sester a o tom, jak milovat život,
i když není fér
SVĚTOVÁ PRÓZA

Stříbrná hvězda

Stříbrná
hvězda
Jeannette Wallsová

Mladá fronta

Váz., asi 300 stran
145 x 225 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Jeannette Wallsová
Sedmdesátá léta v malém městečku v Kalifornii.
„Bean“ Holladayové je dvanáct a její sestře Liz
patnáct, když jejich matka, umělkyně Charlotte,
odejde z domova, aby „se našla“. Sestry zanechá
jen s trochou peněz, které jim vystačí sotva na pár
měsíců. Aby se vyhnuly dětskému domovu, rozjedou se dívky do Virginie, kde v polorozpadlém rodinném sídle žije jejich ovdovělý strýc Tinsley.
V domě, který po generace patřil jejich rodině, naleznou nový život a začnou se dozvídat
podrobnosti o mládí své matky. Přivydělávají
si hlídáním dětí a prací v kanceláři pro Jerryho
Maddoxe, předáka místní továrny, který šikanuje
podřízené, nájemníky, své děti i svou manželku.
Bean bez problémů zapadne do nové školy, ale
Liz se naopak stahuje víc a víc do sebe – a pak je
jednou s Maddoxem sama v autě…
Stříbrná hvězda je hluboce dojemný příběh
o vítězství nad nepřejícími okolnostmi. Vypráví
o lidech, kteří dokážou najít cestu jeden k druhému a kteří se nebojí milovat život, přestože není
vždycky dokonalý a fér.

Přeložila Veronika Volhejnová
již vyšlo
Stříbrná
hvězda á

Jeannette Wal
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lsov

připravujeme
e-book

JEANNETTE WALLSOVÁ žije ve Virginii s manželem, spisovatelem Johnem Taylorem.
Jako novinářka pravidelně přispívá do řady periodik. Její první román Skleněný zámek, v němž popisuje své nomádské dětství, se držel v žebříčku bestsellerů The New
York Times přes 400 týdnů.

SVĚTOVÁ PRÓZA

ntimentální

„Nádherně napsaný román… působivý, nese
příběh o dětství a dospívání.“

The New York Times Book Review

odvahu vyža„Autorka se zamýšlí nad tím, jak ohromnou
ě, kde nejtěžší
duje postavit se skutečným démonům ve svět
ze všeho je neutéct.“
zámek
Skleněný
rů
u bestselle
na žebříčk
es
York Tim
w
e
N
e
Th
ýdnů!
přes 400 t

The Oprah Magazine
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Co se stane, když zapomenete svá vlastní tajemství?

Má sestra a ostatní lháři

KRIMI/THRILLER

MÁ
SESTRA
A
OSTATNÍ
LHÁŘI
Ruth Dugdallová
Váz., asi 360 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Ruth Dugdallová

M L A DÁ F R O N TA

Je Silvestr a sedmnáctiletá Sam umírá. Leží v nemocnici v posledním stadiu anorexie a nemá vůli
k životu. Před rokem a půl její starší sestru Jenu
napadli tak brutálně, že utrpěla poranění mozku a ztrátu paměti. Policie příklad nevyřešila,
a tak si Sam začala hrát na detektiva a pokoušela se ze sestřiných vzpomínek poskládat, co se
té strašlivé noci stalo. Narážela ale jen na další
a další tajemství a teď se cítí zrazená, bezmocná
a osamělá.
Samin terapeut Clive se ale s takovým koncem nehodlá smířit. Když do nemocnice dorazí
pozůstalost po Samině matce včetně krabice fotografií, uzavře s dívkou dohodu: pokud nechce,
aby jí nechal násilně podat nitrožilní výživu, musí
postupně o každé fotce čtvrt hodiny mluvit. Clive
doufá, že když se Sam postaví své minulosti čelem, bude to pro ni dobrou terapií. Jenže cesta
k uzdravení je nebezpečná. Sam totiž nelhala jen
svým lékařům – skrývala temná tajemství i před
sebou samotnou.

Přeložil Tomáš Bíla
připravujeme
e-book
MÁ
SE ST RA
A
OS TATN Í
LH ÁŘ I

Ruth Dugdall
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ětí… zavádí nás
„Dugdallová je mistryně ve stupňování nap
pce.“
do labyrintu obchodu s dětmi a policejní koru

The Sunday Times Newsletter

ení jsem ho

„Neuvěřitelně silný příběh, ještě dlouho po dočt
nemohla dostat z hlavy.“

né holky

Alex Marwoodová, autorka románu Ztrace

Zaplést se do vlastních lží je tak snadné…

LŽI

Sabine Durrantová
Všechno to začne malým zalháním. Takovým,
jakého jste se už někdy dopustili všichni – třeba když potkáte dávného známého, na kterého
chcete z nějakého důvodu udělat dojem. A tak
příběh svého života trochu přikrášlíte, aby na
tohohle šťastně ženatého právníka se dvěma
dětmi a nádherným domem patřičně zapůsobil.
A dřív, než se nadějete, vás známý do toho
domu pozve na večeři, a krátce nato se vám naskytne možnost strávit s jeho rodinou a přáteli
dovolenou – a vás láká stát se na chvíli součástí jejich života, takového, o jakém jste vždycky
snili…
Jenže tenhle život nakonec není tak dokonalý, jak se na první pohled zdálo. Ve chvíli, kdy
se potíte pod neúprosným řeckým sluncem
a toužíte uniknout všudypřítomnému napětí – ve
chvíli, kdy vám začne docházet, že pravda sice
může být bolestná, ale skutečnou škodu dokážou napáchat lži…
… Inu, v té chvíli už je možná pozdě.

Přeložila Jana Žlábková

připravujeme
e-book

LŽI
SE
MNOU
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KRIMI/THRILLER

Lži se mnou

SE
MNOU
M l a dá f ro nta

Váz., asi 300 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Top-ten
bestseller
imes
Sunday T

„Autorka vypráví tak mistrně, že jste
v neustálém
napětí, jak se příběh vyvine dál.“

The Guardian

„Dokonalý thriller: chytrý, stylový a šok
ující.
Přečetla jsem ho za jediný den.“

Erin Kellyová, autorka románu He Sai

d/She Said.
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Strhující příběh ženy v osidlech špionážní služby

KRIMI/THRILLER

Rudá Joan
Jennie Rooneyová
Napínavý a čtivý román je inspirovaný skutečným
příběhem Melity Norwoodové, která byla v roce
1999, ve věku 87, odhalena jako nejdéle sloužící
špionka pro KGB v dějinách Velké Británie.
Na jaře 2019 půjde do kin i filmová adaptace
s Judi Denchovou v hlavní roli již zestárlé Joan, jíž
znenadání zaklepou na dveře vyšetřovatelé z MI5.
Děj se ale rozehrává již před 2. světovou válkou
na univerzitě v Cambridge, kde se Joan při studiu
přírodních věd seznamuje s dvojicí levicově orientovaných studentů Leem a Sonjou, kteří se ji snaží
přesvědčit, aby spolupracovala se sovětskou rozvědkou a dodávala jim materiály o britském jaderném výzkumu. Celou pravdu o nich se Joan ale dozví až při vyšetřování.

Přeložila Helena Hartlová

nný
Stejnojme
il
film natoč
vor
režisér Tre
Nunn
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Váz., asi 350 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

Dramatické rozuzlení dosud nejtemnějšího případu oblíbeného
detektiva

Jak dobře znáte lidi ve svém bezprostředním okolí? Své sousedy,
přátele, spolupracovníky? Tušíte vůbec, kolik má jejich viditelná

Martin Goffa

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 se po zatčení svého nejbližšího kolegy a přítele ocitá sám uprostřed
bouře. Ještě těžší, než najít skulinu v neprůstřelných důkazech, je připustit si, že by se
mohly zakládat na pravdě. Každým svým krokem totiž jen odkrývá další nepříjemná tajemství a pozůstatky minulosti.
Když už se však Miko pomalu začíná smiřovat s neodvratným, díky podivnému telefonátu
od neznámého muže pochopí, že k poznání skutečnosti někdy stačí jen změnit úhel pohledu.
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

M a r t i n G o f fa

primární důvěra / úhel pohledu

vaši nejbližší? Co všechno o nich vlastně víte?
Úhel pohledu

mířil někdo s prstem na spoušti.

úhel pohledu
M A R T i N G O F FA

V řadě Miko Syrový v Mladé frontě již vyšlo:

Ce
Jiřího na
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za ne arka
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román tektivní
roku
2016

M L A D Á F R O N TA

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

již vyšlo
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V řadě Miko Syrový v Mladé frontě již vyšlo:
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etektiv Miko
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Takže toto je Slovensko!

KRIMI/THRILLER

Malá dunajská válka
Politický thriller z možné současnosti

Pavol Rankov
Snad už příští rok vypukne na jižním Slovensku
Malá dunajská válka. Do konfliktu mezi slovenskou domobranou a velkomaďarskými separatisty se zapojí také čeští dobrovolníci. Mnoho
lidí, mezi nimi řezník ze Šamorína, olympionička z Nových Zámků a odborník na minová pole
z Novák, bude postaveno před volbu, zda se
podílet na zabíjení, anebo ohrozit vlastní život.
Krizi by mohl vyřešit snad jen zázrak, protože
vojska Evropské unie stejně jako mírové sbory
OSN přicházejí jako vždy pozdě…

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

PAVOL RANKOV (nar. 1964) patří k nejvýznamnějším současným slovenským spisovatelům
střední generace. Napsal pět románů a čtyři
sbírky povídek. Za román Stalo se prvního září
obdržel Cenu Evropské unie za literaturu za Slovensko, Středoevropskou literární cenu Angelus, Cenu Nadace Tatra Banky a Cenu čtenářů
v soutěži Anasoft Litera. Originální provokativní
román Malá dunajská válka vydal slovensky pod
pseudonymem.

Přeložila Petra Darovcová

připravujeme
e-book
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KRIMI/THRILLER

ě vtipná, překvapivá,

„Jasnozřivá politická dystopie, moudrá, drsn
ale především výborně napsaná.“

Elena Akácsová

stavují kaleidoskop,
„Příběhy se přeskupují, až ve výsledku před
ných barvách.“
přes který vidíte svět v nových, dosud nepozna

Jaroslava Šaková

yšlení.“

„Dokáže zaujmout, překvapit i přinutit k zam

Roman Pataj
hým reportážním
„Nejsilnější je autor v pasážích napsaných stro
premisy díla.“
stylem s nádechem ironie, která je již součástí

Viliam Nádaskay
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Román od autorky bestselleru Narodili se, aby přežili

PRO ŽENY

Wendy Holdenová

Krutost
KRÁSY
Od autorky bestselleru Narodili se, aby přežili

mladá fronta

Váz., asi 348 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

Autorka
eskou
navštíví Č
!
republiku

Krutost krásy
Wendy Holdenová
V 90. letech 20. století potká Angličan Ben v londýnské galerii mladou českou sklářku Kateřinu.
Její zvláštní krása ho okouzlí a stanou se z nich
milenci, dívka mu toho však o sobě prozradí jen
velmi málo. Nezačne být o mnoho sdílnější ani
poté, co otěhotní a Ben se vzdá práce v nakladatelství a odstěhuje se s ní do domku v Norfolku.
Ben se zde snaží dokončit svůj první román,
ale příliš se mu to nedaří. Kateřina pokračuje
ve studiích a v místní sklárně se věnuje svému
umění. Těhotenství a s ním spojené zdravotní
problémy ji však velmi vyčerpávají. Benovi se
navíc moc nelíbí, že navázala blízké přátelství
s jednou jeho podivínskou krajankou. Po narození syna začínají postupně vyplouvat na povrch
některá tajemství z Kateřininy minulosti.
Druhá dějová linie nás zavede do Československa pár let před Sametovou revolucí. Bývalý
příslušník Státní bezpečnosti Lukáš přichází do
malé sklárny, kde se mladičká Kateřina učí pod
otcovým vedením řemeslu. Okamžitě se do ní
zamiluje a po smrti jejího otce se jeho posedlost
ještě vystupňuje. S rostoucí žárlivostí sleduje,
jak se Kateřina spolu s dalšími mladými lidmi
zapojuje do protistátní činnosti.
Oba světy se osudově protnou, když se Lukáš
vydá za Kateřinou do Norfolku. Má pro ni zprávu,
kterou jí chce sdělit dřív, než bude pozdě…

Přeložila Lucie Johnová

KrutSoYst
denová

Wendy Hol
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Od autorky

bestselleru Narod

již vyšlo
mladá fronta

24

Mladá fronta jaro–léto 2019

připravujeme
e-book

Návykový a emotivní román, který potěší fanoušky Jojo Moyesové
a Jodi Picoultové
ČESKÁ
KRIMI
PRO
ŽENY

Stejně je život krásný
Katie Marshová
„Prožila jsem víc než polovinu svého života, než
jsem vás dva potkala, a z celého srdce doufám, že
mnoho dalších let mě ještě čeká. Doufám v to kvůli
vám. Všechno, vždycky kvůli vám dvěma.“
Abi Cooperová by měla prožívat svůj „pohádkový konec“. Zvítězila nad rakovinou a chystá se
co nejlépe využít svou druhou šanci. Jenže během
její nemoci se rodina rozpadla. Manžel John udělal několik rozhodnutí, jejichž následky ho pěkně
potrápí, a i dospívající syn Seb má své tajemství.
Soundtrack k románu tvoří Abiin „playlist na
přežití“. Stejně je život krásný je dojemný a povznášející příběh o tom, co se stane, když se Abi snaží
dát rodinu znovu dohromady – a proč život a láska
stojí za to, aby za ně člověk bojoval.

Přeložila Helena Hartlová

Váz., asi 380 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

ý emocí… jedna
„Ohromující, úžasný příběh pln
u 2017!“
z mých nejoblíbenějších knih rok

Off the Shelf Books

běh… když jsem
„Krásný, hřejivý a dojemný pří
své blízké.“
ho dočetla, pevně jsem obejmula

Amanda Jenningsová, autorka

bestsellerů

již vyšlo

připravujeme
e-book
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Představte si, že vás vaše první láska pozve do Paříže na vlastní
svatbu. Pojedete?

Svatba v Paříži
PRO ŽENY

Charlotte Nashová

Váz., asi 360 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

připravujeme
e-book

Na střední škole si Rachel bez Matthewa nedokázala svůj život představit. Jenže pak jí onemocněla
matka a Rachel se vzdala plánů na další studium
a život se svou láskou a zůstala na rodinné farmě, aby se o matku postarala. Když od Matthewa
po spoustě let dostane pozvánku na svatbu, má
z toho smíšené pocity – dojímá ji, že si na ni vzpomněl, ale zároveň ví, že setkat se s ním v jeho svatební den bude to nejtěžší, čeho se kdy odvážila.
Jenže přátelé a rodiče ji přemlouvají, aby pozvání
přijala. Je to přece jen výlet do Paříže, a všechno
je zadarmo! Ten jeden den to určitě nějak vydrží –
a po zbytek času si bude užívat všech lákadel kouzelného města.
A tak se Rachel vydává do Města světel. Paříž ji podle očekávání skutečně okouzlí, a to nejen
opulentností hotelu a svou atmosférou, ale i prostřednictvím pohledného fotografa. A dříve, než
její dobrodružství skončí, bude Rachel stát ještě
před jednou volbou. Tentokrát ale nepůjde jen
o její vlastní štěstí.

Přeložila Klára Kolinská

„Křehký příběh o tom, jak se vyrovnat se zármutkem a lítostí.
Živost a barevnost mu dodává řada vedlejších postaviček.“

Library Journal

„Úžasně živé popisy Paříže, francouzské fráze, kouzlo a lesk luxusní svatby…
Nádherně napsané… skvělé romantické čtení, které v sobě skrývá i něco navíc.“

Booklist
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Romantická komedie od autorky bestselleru Nabíječ!

Sexy mlékař

Přeložila Alžběta Vargová
připravujeme
e-book

Váz., asi 248 stran
140 x 210 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

„Skvělá
a srdce,
rovnováh
příběhu.“
humoru a
PEOPLE

již vyšlo

SEXY FARMÁR

Natalie Graysonová má všechno. Je krásná,
žije na Manhattanu a pracuje jako top manažerka přední reklamní agentury, jejíž kampaně se
nebojí provokovat. Má spoustu přátel, milující
rodinu a v adresáři samé pěkné svobodné mládence. Co víc by si mohla moderní holka z velkoměsta přát? Odpovědí je, samozřejmě… sýr.
Nataliinou oblíbenou činností je trávit sobotní rána na Union Square, kde se každý týden
koná farmářský trh, na němž se může naplno
oddat své vášni pro všechno mléčné. Nataliin
oblíbený stánek navíc uspokojuje i její vášeň pro
všechno sexy. Oscar Mendoza, majitel mlékárny
Bailey Falls a dodavatel těch nejlepších farmářských sýrů, jaké může Hudson Valley nabídnout,
je vysoký, snědý, záhadný… a vypadá to, že nejeví zájem. Nebo to si alespoň Natalie myslí –
ačkoli jí to nezabrání snít o velikosti jeho, ehm,
bandasky na mléko.
Romantika bublá, vášeň pění, a něco neuvěřitelného vyplouvá na povrch. Mohla by to být…
láska?

PRO ŽENY

Alice Claytonová

FARMÁR
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Naučte se být v pohodě a poznat, na čem záleží!

Moudrost starých psů
PŘÍRODA

Elli H. Radingerová
Psi jsou úžasní – v každém věku! Život se starým
psem nám otevírá oči a srdce víc, než si umíme
představit. Staří psi nás mohou mnohému naučit: Například brát každý den jako dar, ničeho
nelitovat, starat se o svou smečku, poznat, na
čem skutečně záleží, ale také odpouštět nebo
brát věci tak, jak jsou.
Elli H. Radingerová vypráví napínavé a dojemné příběhy o důvěře, trpělivosti, pozornosti,
vděčnosti, intuici, lásce a vtipu, které se pozvolna vytrácejí z našeho uspěchaného života.
A ukazuje nám, jak se díky našim čtyřnohým
společníkům můžeme naučit zacházet se smutkem a ztrátou.
Moudrost starých psů je srdečný a hřejivý
kompliment nejlepším přátelům lidí – psům!
Váz., 376 stran
130 x 200 mm
Cena 399 Kč
Termín vydání: listopad 2018
KATEGORIE AAA

Přeložil Tomáš Dimter

připravujeme
e-book

již vyšlo
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PŘÍRODA

ELLI H. RADINGEROVÁ (1951) opustila před třiceti lety povolání obhájkyně, aby se mohla
plně věnovat psaní a své největší vášni – vlkům.
Dnes je Radingerová nejrespektovanější znalkyně vlků a vlčího života a své znalosti
prezentuje v knihách, na seminářích a přednáškách. Už více než pětadvacet let tráví značnou část roku v Yellowstonském národním parku ve Wyomingu, kde pozoruje divoké vlky.
Po Joy Adamsonové, která zasvětila život lvici Else, a Dianě Foesseyové, jež se oddala zkoumání a chápání života goril v mlze, přichází Elli H. Radingerová a její vlčí smečky.
Tyto tři výjimečné ženské autorky spojuje mimořádně silný charakter a zápal pro snahu
porozumět zvířecímu světu. Knihy Moudrost vlků se prodaly stovky tisíc výtisků a byla
přeložena do 23 jazyků.
Elli H. Radingerová žije ve Wetzlaru v Hessensku.
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Žena, která žije s vlky

Vlčí stopy

TANJA ASKANI

PŘÍRODA

VLČÍ
STOPY

Můj život s vlčí smečkou

Tanja Askani

MŮJ ŽIVOT S VLČÍ
SMEČKOU

Mladá fronta

Váz., asi 248 stran
170 x 220 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book
KANI
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Málokteré jiné zvíře sehrálo tak významnou roli
v kulturní historii lidstva jako vlk. Je opředen
mnoha mýty, objevuje se v pověstech i pohádkách. Lidé se ho báli, proto ho pronásledovali
a zabíjeli. Na druhé straně byl důležitou postavou indiánských legend, kde symbolizoval sílu,
soudržnost a mystické schopnosti.
Kdo chce vlky poznat pravdivě a do hloubky,
musí k nim přistupovat bez předsudků, s velkou
dávkou empatie a trpělivostí. Měl by pečlivě pozorovat chování vlčí smečky, snažit se pochopit
její způsob života i důležitost ekologických vazeb.
Tanja Askani to dokázala. Během své dlouholeté praxe se naučila plně porozumět těmto
fascinujícím bytostem, respektovat jejich pravidla a navázat s nimi obdivuhodný vzájemný
vztah. Odchovala pár desítek handicapovaných
vlčích mláďat, s nimiž pak zůstává v každodenním kontaktu. Poznatky z její práce, které jsou
průběžně zveřejňovány v médiích, významně
korigují vžité mýty o tomto zvířeti a vzbuzují pozitivní zájem veřejnosti. Jelikož je zároveň vynikající fotografka, své publikace doplňuje unikátními momentkami ze života vlků.
Kniha Vlčí stopy je autentickým vyprávěním
autorky o jejím životě s vlky a podrobnostech
ojedinělého, hlubokého vztahu. Podělí se s vámi
o své dobrodružné příběhy, překvapivé zkušenosti a intenzivní emotivní zážitky.

TANJA ASKANI (rozená Kovalská) se věnuje v největším severoněmeckém Wildparku
práci s vlky, kteří ji fascinovali od dětství. Vlci se stali její životní láskou, rozumí jim
a oni ji milují nade vše. Respekt a mimořádná schopnost vcítění jí umožňují hluboké
empatické spojení s těmito inteligentními šelmami. Forma vztahu, který si postupně
vybudovala, je novým modelem přístupu člověka k vlkovi. Přetváří staré mýty, negativně ovlivňující postoje lidí po celá tisíciletí, do zcela moderní podoby.

PŘÍRODA
Mladá fronta jaro–léto 2019
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včelařit jako včela
ROMAN LINHART

ROMAN LINHART

Včelařit jako včela
Roman Linhart

včelařit
jako včela

Druhý díl dvoudílné série se zabývá včelstvy jako
biologickými celky. Podrobně popisuje ekologické požadavky včelstev, dutinu stromu jako jejich
přirozené prostředí a přibližuje přirozenou dynamiku včelího díla. Úvodní teoretická část umožňuje kultivaci názoru v oblasti úlové otázky, optimalizace technologií včelaření i prevence chorob
včelího plodu. Autor razí názor, že je třeba přejít
od pracného a násilného včelaření nástavkového k přirozenému včelaření modulovému. Kniha
vyvrací mnohé tradiční názory a graduje podrobnými nákresy efektivních, biologicky optimálních
a téměř bezpracných technologií chovu včel.

jak včelařit s respektem vůči včelám
Mladá fronta

již vyšlo

připravujeme
e-book

včela
včelařit jako

Váz., asi 250 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE B
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Zničte sekačky, vyhoďte zahradníky – naučte se kosit sami!

Příručka kosení
Kosa je elegantní a vysoce účinný nástroj, který
šetří přírodu, nezapáchá a nedělá příšerný hluk.
Při každém sečení sekačkou nebo traktůrkem
trávu rozemelete, vyženete nebo rovnou zabijete
všechno živé, vytočíte odpočívající sousedy a rapidně si zkrátíte život. Třídíte odpad, kompostujete a chováte se ekologicky? Tak vyhoďte sekačky
a protáhněte si ztuhlé tělo.
Ideálně se hodí pro kosení dlouhé trávy v zahradě, sadu a těžko přístupných oblastech.
Příručka kosení prostředkuje zahradníkům,
majitelům rodinných domků a zemědělcům všechny důležité informace o tomto prastarém a nádherném způsobu sečení: od montáže kosy, přes
správnou techniku, broušení, naklepávání až po
správné ošetřování kosy. Kniha se také zabývá travinami a obilím, podrobně se probírají nejrůznější
způsoby sušení a skladování sena.

Přeložila Věra Dudmanová

PŘÍRODA

Ian Miller

Váz., asi 160 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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Perfektní příručka pro začínající houbaře

10 hub
PŘÍRODA

Jak najít a určit nejčastější druhy

Gerhard Schuster,
Christine Schneiderová

Váz., 96 stran
115 x 190 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: červen
KATEGORIE B

Pokud se zatím vůbec nevyznáte v houbách a nevíte, které sbírat můžete a kterým se naopak
máte zdaleka vyhnout, příručka vám skvěle
poslouží pro základní orientaci. Poskytne Vám
nepostradatelné informace, díky nimž se i vy
budete moci pochlubit košíkem plným vlastnoručně nasbíraných hříbků nebo lišek.
Obsahuje totiž popis deseti hub, na které nejčastěji v přírodě narazíte, včetně doby
a místa výskytu. Uvádí, jak přesně mají vypadat
jednotlivé části houby, ale zároveň upozorňuje, jak vypadat nemají a na co si při sbírání hub
dát největší pozor. Určování hub usnadňuje podrobný popis doprovázený názornými fotografiemi celých hub i zaměnitelných částí. Autoři
také dávají rady, jak houby sbírat nebo jak je co
nejchutněji připravit.

Přeložil Václav Matějka
již vyšlo
připravujeme
e-book
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Dramatické osudy československých i českých osobností polskýma
očima

Pepíci
Mariusz Surosz

Pepíci
Mladá fronta

Váz., asi 280 stran
140 x 210 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

Přeložila Anna Plasová

připravujeme
e-book
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Mariusz Surosz

Kniha polského historika Mariusze Surosze
obsahuje 25 esejů věnovaných osobám spojeným s historií Československa od jeho vzniku
do současnosti. I u těch nejznámějších jmen
(Jan Masaryk, Emil Hácha, Klement Gottwald,
Jaroslav Seifert, Pavel Tigrid) přináší jejich
plastické portréty včetně různých zajímavostí,
u dalších jsou zde víc známá jejich jména než
život (Alois Eliáš, K. H. Frank, Milada Horáková, František Kriegel), o některých se ví nezaslouženě málo (Milena Jesenská, Jan Patočka,
Toyen). Autorův pronikavý pohled ze zahraničí
na významné osoby našich dějin boří stereotypní názory Poláků na Čechy, přitom však ještě víc dokáže oslovit každého z nás, kdo chce
znát osobnosti a stát, jehož jsme dědici.
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Rozhovor s architektkou světového formátu

OSOBNOSTI

Prostory a dialogy
Evy Jiřičné
Karel Hvížďala
Tato kniha představuje význačnou současnou česko-anglickou architektku a filozofku prostoru jako
člověka, který pochází z typického středoevropského milieu: nepříznivě ji ovlivnila jak německá
okupace, tak komunistický puč a nakonec sovětská okupace v roce 1968, kvůli které odešla do
Velké Británie.
V rozhovorech s novinářem a spisovatelem
Karlem Hvížďalou Eva Jiřičná probírá jednotlivé
zásadnější realizované stavby, projektuje s ním
jeho fiktivní dům, a tím zpřístupňuje čtenáři způsob svého sofistikovaného vnímání prostoru. Zásadní důraz klade na dialog se zadavatelem; je
toho názoru, že dobrý projekt může vyplynout jen
ze vzájemného sblížení architekta s klientem.
Kniha je určena všem zájemcům o moderní
architekturu včetně profesionálů a lidí, kteří by si
chtěli pořídit byt nebo postavit dům.
Grafické úpravy revidovaného rozšířeného vydání se ujala Clara Istlerová, text doprovázejí fotografie Jana Malého ml.

připravujeme
e-book

Váz., asi 272 stran
145 x 195 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE A
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Věříte, že česání je víc než jen hezký účes?

ŽIVOTNÍ STYL

Rozčesejme Česko
Dětské účesy do 10 minut

Anna Lukešová

Váz., asi 160 stran
180 x 205 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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Účes do školy a do školky během chvilky? Jde
to! Díky knize Rozčesejme Česko přestává být
česání sci-fi! A to jak pro maminky prožívající
hektická rána, tak pro ty, kdo si myslí, že mají
nešikovné prsty.
Psycholožka Anna Lukešová, maminka
dvou dcer a lektorka 1. školy účesů, vám poradí, jak na dítě, které se nerado češe, a prozradí
úzkou spojitost mezi česáním a psychologií.
Originálním způsobem, kterým je přehledný fotonávod či videonávod pod QR kódem, se
naučíte 30 účesů a 3 variace každého z nich.
Hravě tak zvládnete učesat Saturn, Pampelišku, Kobru, Levanduli, Korunku nebo třeba Plavečák či Pavučinu.
Kniha nabízí i prostor na fotky, poznámky
a v neposlední řadě na pramínek vlasů, a stane
se tak věčně živou vzpomínkou na dobu, kdy
jste učili své dítě kráse a prožívali s ním tím ty
nejněžnější chvíle.

Kniha vám přinese 3 zlaté vlasy v podobě:

ŽIVOTNÍ STYL

zrcadla ve svých dětech – samy začnou česat panenky,
spolužačky, a dokonce i rodiče
podpory rozvoje osobnosti – samostatnosti, rozhodnosti,
zodpovědnosti, důslednosti, péče o své věci
semínek pozitivního myšlení – empatie, kladného sebeoceňování,
humoru, optimismu, snahy být sám sebou, sociální blízkosti,
potřeby krásy, sounáležitosti i uznání

inspirace
„Na knížku se těším, bude určitě přínosným námětem i pro mě. Ráda využiji
den a já
a nápady při česání své mladší dcery Maji, se kterou téma účesů řešíme den co
často bývám v koncích.“

Sabina Laurinová, herečka

Mladá fronta jaro–léto 2019
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Inspirujte se japonským životním stylem a vydejte se ještě dnes
za svým ikigai!

ŽIVOTNÍ STYL

Ikigai
Jak najít smysl života ve všedním dni

Bettina Lemke
BETTINA LEMKE

Jak najít
smysl života
ve všedním dni
M L A D Á F R O N TA

Váz., asi 216 stran
135 x 210 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

již vyšlo

Ikigai – toto krásné japonské slovo znamená: vidět v životě smysl. Různé studie dokládají, že lidé
s dostatkem ikigai toho od života očekávají více
a jejich život je naplněnější. Zkrátka a dobře: vědí,
proč ráno vstát z postele. Ikigai je poklad ukrytý
v nitru, stačí ho jen vyzdvihnout. Hluboko v sobě
ho máme všichni, jen k němu musíme proniknout,
abychom našli více inspirace, radosti ze života,
energie a dospěli ke zdravému, šťastnému životu.
Ikigai je celistvá životní filozofie a zahrnuje témata
jako vědomé dýchání, stravu, vnitřní klid a individuální životní rytmus.
Bettina Lemke osvětluje princip ikigai a za pomoci praktických cvičení nás vede k tomu, abychom objevili své vlastní ikigai.

Přeložila Jana Kudělková
BETTINA LEMKE je lektorka, autorka, vydavatelka a překladatelka na volné noze. Na svém
kontě má řadu úspěšných titulů. Žije na jihu
Mnichova a pravidelně tráví čas v Irsku, které se
jí stalo druhým domovem.

připravujeme
e-book
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Inspirujte se u lenochodů a změňte svůj život k lepšímu

Hoď se do klidu
ŽIVOTNÍ STYL

HoĎ
se do
klidu

LIVE MORE SLOTH

Tim Collins

£9.99

TIM COLLINS

Naučte se, jakTheo no-sweat
sebe bezapproach
námahytopečovat
pomocí
selfcare
from
nature’s
expert:
tipů od nejpověřenějších expertů na relaxaci: lenochodů.
the sloth.
Nechte se vést nejodpočinutějším živočichem
Get ready to channel nature’s most relaxed
na světě a změňte
k nepoznání.
Je toho
animal andsvůj
turn yourživot
perspective
upside-down.
There’s a lot to be said for taking it easy and
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tempu
mohli
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superchill.
Learn
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slow
down,
be
present
učit. A kdo byandbyl
lepším
lektorem než lenochoforgetSIX
the small stuff as you follow the
POSITION
slothenly
path to enlightenment.
di – kovaní zastánci
pomalého
životního stylu. NaThe
Backward
Collapse
učte se, jak zvolnit, soustředit se na současnost
a neřešit zbytečnosti, které vám brání v cestě za
To achieve this position, you should imagine you’re a sloth
relaxací.
Lenochodí cesta k ˆrelaxaci
www.mombooks.com

ISBN 978-1-910552-96-4

with its lower legs 9dangling
over the edge of a branch who’s
781910 552964

Přeložila
Lucieand
Křesťanová
fallen asleep
collapsed back onto a lower branch. As

a spokojenému zivotu

ALSO AVAILABLE AS AN EBOOK

TIM COLLINS

FOLLOW US ON TWITTER: @OMARABOOKS

you don’t have a branch, you’ll have to lie on the floor and
lift your knees and back into the classic yoga ‘cat’ position.
Again, it will be harder for you to hold than a sloth, so you
can release yourself after ten breaths.

Váz., asi 170 stran
135 x 185 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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Tipy pro zdraví a krásu od slavné francouzské modelky

ŽIVOTNÍ STYL

Stále krásná
Jak skvěle vypadat a ještě lépe se cítit
v každém ročním období

Estelle Lefébureová

Brož., asi 180 stran
155 x 240 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

Estelle Lefébureová bývala slavnou modelkou,
takže o tom, jak si přibývající roky vybírají na vzhledu ženy svou daň, ví svoje – a také o tom, jak tento proces zpomalit. V současnosti je Estelle velmi
populární propagátorkou zdravého životního stylu
a o své tipy se dělí s ostatními. Ano, o Francouzkách se často říká, že mají skvělé geny, Estelle ale
čtenáři prozrazuje skutečný recept na to, jak si
uchovávají svůj fantastický přirozený vzhled.
Co dělat pro krásu a dobrý pocit na jaře,
v zimě, na podzim a v létě? Jak se chovat k pleti
a vlasům, co si připravit dobrého, co udělat pro své
tělo a co pro svou duši? Estelle čtenářkám krok za
krokem představuje tipy, jak dosáhnout přirozené
krásy a zdraví. Její návody pro každé roční období nabízejí celostní přístup a filozofii založenou na
všímavosti a uvědomění si vlastních potřeb.

Přeložila Lucie Šavlíková

„Svým pozitivním přístupem k životu
Estelle Lefébureová ženy inspiruje a nabízí
jim jednoduché, příjemné postupy, díky
nimž budou v každém věku vypadat skvěle
a hlavně se skvěle cítit.“

Fashion Maniac
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Camille RATIA

RODIČOVSTVÍ

Camille RATIA
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Váz., asi 176 stran
170 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červen
KATEGORIE A
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Bez odpadu
Camille Ratia

‹‹

e

Jak žít ekologicky a bez plastů

Mladá fronta jaro–léto 2019

Kniha je určena všem, kteří mají v úmyslu omezit
množství odpadu kolem sebe tím, že budou uvědoměle nakupovat, jíst, oblékat se atd. Autorka
popisuje svoji cestu: prvotní rozhodnutí vyloučit všechny odpady, z něhož rychle vystřízlivěla,
a současný pomalejší postup krůček po krůčku,
což je realistická varianta i pro čtenáře-laiky. Nejedná se o suchý popis, autorka také uvádí různé
problémové situace z vlastního života, do nichž se
vinou své snahy o změnu dostala, a dává čtenářům
cenné rady, jak se jim vyhnout. Vyjmenovává také,
jak konkrétně lze snížit odpad ve všech možných
lidských aktivitách a jak změnit své dlouholeté návyky.

Přeložila Jana Chartier

Odstrašující příběhy o pasti jménem exekuce

Obchod s neštěstím
Jiří Tůma
PRÁVO

Kniha vznikla s úmyslem co nejvěrněji přiblížit
čtenáři prostředí exekucí, a to především výkonu mobiliární exekuce se vším, co taková situace znamená. Jako první v ČR přináší pohled člověka, který tyto výkony sám prováděl. Všechny
příběhy jsou skutečné a pravdivé; jejich časové a místní určení však jsou, stejně jako jména
aktérů, s ohledem na soukromí zúčastněných
pozměněna.
Příběhy poukazují na konkrétní chyby jednotlivých aktérů a detailně popisují, jaké postupy exekutoři používají. Většinu příběhů doplňuje praktická rada či doporučení nejsprávnějšího
postupu. Kromě popisné funkce literatury faktu
tak má kniha ambici naplnit funkci vzdělávací,
servisní, jež čtenáři může přinést přímou užitnou hodnotu.
Autor se téměř dvacet let pohybuje v oblasti pohledávek a exekucí. Postupně pracoval ve
všech známých postupech řešení pohledávek,
ať už jako člověk v terénu nebo jako autor takových postupů. Posledních třináct let působil
jako soudní vykonavatel na několika exekutorských úřadech.

Váz., asi 184 stran
140 x 210 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Ilustroval Pavel Kučera

připravujeme
e-book
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Manuál pro život v digitálním světě

RODIČOVSTVÍ

edice

Dítě v síti
Daniel Dočekal, Anastázie
Harris a Lubomír Heger
Kniha Dítě v síti je přehledný a praktický návod,
jak přistupovat k výchově a vzdělávání dětí během současné expanze informačních technologií. Zabývá se mnoha paradoxy dnešní „doby datové“, která nabízí dětem i dospělým stejně tak
úžasné příležitosti jako dosud netušená rizika.

Daniel Dočekal, Anastázie Harris
a Lubomír Heger

Váz., asi 250 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

Mladá fronta

•
Manuál pro život v digitálním světě

•
•

•
•

Autory knihy je renomovaná trojice publicistů Daniel Dočekal, Anastázie Harris a Lubomír
Heger z redakce magazínu Flowee. Flowee vyhlásilo v roce 2018 celostátní detoxikační rituál
#Denoffline a organizovalo konferenci Dítě v síti.

edice

již vyšlo

Jak se smysluplně vzdělávat v situaci, kdy
všechny informace jsou k dispozici na pár kliknutí, ale je těžké vyznat se v jejich kontextu?
Jak zamezit tomu, aby děti upadly do digitální
závislosti?
Jaké podporovat v dětech užitečné návyky
a schopnosti, které jim pomohou uspět v budoucnosti, jež bude stále více závislá na algoritmech?
Jak vztahy v rodině uchránit před náporem
smartphonů, sociálních sítí a počítačových
her?
Jak se „vypínat“ a zůstávat ve světě offline
a nestat se otrokem světa online?

život v digitá
Manu ál pro

lním světě

zie Harris
al, Anastá
Daniel Doček
Heger
a Lubomír
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Originální záznamy z návštěv blízkých i dalekých zemí

na cestách

originální postřehy
z návštěv blízkých
i dalekých zemí

INSTITUT
VÁCLAVA
KLAUSE

MLADÁ FRONTA

Václav Klaus – Stále na cestách je čtvrtým pokračováním čtenářsky úspěšné série cestovatelských zápisků významné osobnosti českého veřejného života a bývalého prezidenta republiky.
Fenomén „zápisků z cest“ – cestopisných postřehů doplňovaných díky specifičnosti autorových
cest unikátním politicko-společenským kontextem – vznikl z potřeby informovat veřejnost o zahraničních cestách prezidenta republiky. Zápisky
si od té doby našly mezi čtenáři pevné místo.
„Mnoho navštívených míst je opravdu krásných. Vysokohorská, totálně prázdná a turisticky
nedotčená krajina Kavkazu nedaleko Soči, poušť
a moře kolem marocké Dakhly, malebná jihofrancouzská oblast Cap Ferrat nedaleko Monte
Carla, zádumčivá finská jezera v naprostém klidu
severských lesů, starobylá, už před mnoha tisíciletími obydlená, na vysokém kopci nad mořem se
nacházející sicilská Erice, atd. Snad něco z toho
naznačí amatérsky dělané fotografie, kterých je
v knížce poměrně velké množství.“

Václav
Klaus

CESTOPIS

Václav Klaus

Váz., asi 250 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Václav
Klaus

připravujeme
e-book
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Jak nechat plynout a harmonizovat tok energie

ZDRAVÍ

Akupresura
pro začátečníky
Bob Doto
Moderní pojetí starověké praktiky zpřístupňuje
akupresuru nové generaci čtenářů.
Číňané už tisíce let zkoumají účinky tlaku
na konkrétní místa v těle při léčbě potíží počínaje únavou, přes bolest až po nejrůznější
onemocnění.
Terapeut Bob Doto názorně vysvětluje, jak
akupresuru využívat ke zlepšení vlastního života a dosažení pocitu životní pohody.
Váz., 128 stran
160 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE B

BOB DOTO je masážní terapeut s licencí, který se specializuje na čínskou masáž Tui Na,
akupresuru, baňkování a sportovní medicínu.
Je zakladatelem Jógové společnosti Ditmas
Park a na Pacifické škole orientální medicíny
na Manhattanu vyučuje masáž Tui Na se zaměřením na ruční techniky, strukturální patologie
a vnitřní disharmonii.

Přeložila Jana Kordíková

již vyšlo
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Jednoduchá cesta k relaxaci a uvolnění napětí

Masáž pro začátečníky
Rachel Beiderová
ZDRAVÍ

Masážní terapie je příjemný způsob, jak prohloubit spojení s vašimi blízkými při aplikaci
uzdravujících technik ke snížení bolesti a napětí, který zároveň přináší hlubší uvolnění a požitek. Autor učí čtenáře, jak poskytnout vysoce
uspokojivou terapeutickou masáž své rodině
nebo sám sobě.
Kniha s názornými ilustracemi a snadno pochopitelnými instrukcemi je skvělým průvodcem pro každého, kdo se chce naučit základům
poskytování opravdu kvalitní masáže.
RACHEL BEIDEROVÁ má licenci jako masážní terapeutka a je majitelkou dvou klinických
masážních studií v Brooklynu v New Yorku. Je
členkou vedení Švédského institutu (Swedish
Institute) a Pacific College, vyučuje masáže prostřednictvím workshopů a pomáhá profesionálům v oblasti wellness zakládat a budovat soukromé praxe.

Váz., 128 stran
160 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE B

Přeložila Alexandra Schoesetters
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Monika Wurftová

Moje
kniha
divokých
bylin

Monika Wurftová

{

Genießen

Heilenplody mají tolik dobrých
Plané byliny und
a plané
vlastností!
Monika Wurftová, zkušená učitelka bylinkářství, představuje portréty třiceti těch nejzajímavějších tak podrobně, že k jejich poznání
a plnému využití postačí jen tato jediná kniha.
Určení těchto rostlin je díky výstižným popisům
a více než 200 fotografiím naprosto jednoduché.
Vedle tipů na sběr a sklízení v přírodě a pěstování na zahradě tu najdete spoustu vědomostí o léčivých rostlinách a množství delikatesních
receptů. Vydejte se s námi na putování po bylinkách a osobně se seznamte s jitrocelem kopinatým, trnkou a spol.

Genusspflanzen

Aufstrich: Bärlauchbutter 39, Vogelbeerchutney 73, Kleeblütenaufstrich 107
Brot und Brötchen: Grüne Brötchen 14, Kräuterbrot 27

Getränke: Grüne Smoothies 18, GierschLimonade 46, Blütentee 59
Likör und Schnaps: Bärwurzschnaps 51, Schlehenlikör 64, Zapfenlikör 135
Marmelade und Gelee: Holundergelee 68, Vogelbeeraufstrich 73,
Löwenzahnhonig 82
Öl, Essig und Pesto: Pesto 27, Würzöl 111, Gartenessig 115
Salate: Löwenzahnsalat 83, Wildkräuterblütensalat 95, Waldsalat 99
Suppen: Sauerampfersuppe 102, Pilzige Spitzwegerichsuppe 123,
Brennnesselsuppe 131
Wildgemüse: Wildkräuter im Teigmantel 30, Kräuterquiche 47,
Wiesenbrokkoli 54

{

Frauenheilkunde: Schafgarbentee 34, Taubnesseltee 42, Rotkleetee 106

Haut: Mädesüßsalbe 59, Johanniskrautöl 87, Königskerzenöl 95

Objevujeme, sbíráme
a vychutnáváme 30 jedlých rostlin
Mladá fronta

Váz., 144 stran
170 x 235 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE B

již vyšlo
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Moje kniha divokých bylin

Heilpflanzen

€ (D) 15,90
€ (A) 16,40

83800108589

Mein Wildkräuterbuch

RECEPTY

Wurftová

Objevujeme, sbíráme a vychutnáváme 30 jedlých rostlin

Mladá fronta jaro–léto 2019

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Mädesüßtee 58,

GundermannErkältungstrunk 99, Spitzwegerichsirup 123

Kopfschmerzen: Schafgarbenöl 35, Mädesüßtee 58

Magen und Darm: Schafgarbentee 35, Bärlauchtinktur 39,

WegwarteMagenbitter 119
Muskeln und Gelenke: Gierschtee 46, Mädesüßtee 58, Brennnesseltee 130
Nerven: Johanniskrauttee 86, Kräuterkissen 135

Přeložil Rudolf Rada

Recepty pro vášnivé cestovatele

Kempinková kuchařka

Reiselust. Lebensfreude. Freiheit! Es ist dieses ganz bestimmte Gefühl,
das jedes Jahr Tausende Menschen zum Campen nach draußen lockt:
unabhängig und gleichzeitig überall zu Hause, egal, ob mit Wohnmobil,
Campingwagen oder einfach nur mit dem Zelt.

Hier kommen Rezepte für alle, die gerne auf den Campingplätzen dieser
Welt unterwegs sind: Hot Dogs im Speckmantel, selbst gemachte Pizza,
Loup de Mer vom Grill, Apfelkuchen aus der Pfanne oder Stockbrot fürs
Lagerfeuer. Minimalisten wie Wildcamper finden sogar selbst gemachte
Instantgerichte, die nur noch mit Wasser aufgegossen werden müssen.
Dazu clevere Tipps für Vorrat, Kühlung oder Campingkocher.
Plus: Packlisten für Zutaten und Equipment, die Einkauf und
Vorbereitung erleichtern. So kann der Urlaub kommen!

Recepty pro vášnivé cestovatele

Viola Lex
Nico Stanitzok

Chuť poznávat svět. Radost ze života. Svoboda!
To jsou pocity, které ročně lákají ke kempování
tisíce lidí. Nezávislí na jednom místě a zároveň
všude doma – jedno jestli v obytném autě, v karavanu nebo jednoduše pod stanem.
V této knize přinášíme recepty pro všechny,
kdo rádi vaří v kempech po celém světě – hot
dogy v županu, ručně připravenou pizzu, loup de
mer z grilu, jablečný koláč na pánvi nebo „klackový chleba", který si upečete nad táborákem.
Minimalisté, kteří rádi cestují pěšky, uvítají recepty na domácí instantní pokrmy, jež stačí na
cestách jen zalít vodou.
Jako bonus v knize najdete tipy na skladování potravin, na jejich chlazení nebo na výběr
vařiče. Plus seznam ingrediencí a vybavení, bez
kterých se neobejdete. Dovolená může začít!

KEMPINKOVÁ
KUCHAŘKA

RECEPTY

Das Camping-Kochbuch

Viola Lexová, Nico Staniczok

Viola Lexová a Nico Stanitzok

16,95 € [D]
17,50 € [A]
ISBN 978-3-8310-3449-9

Přeložila Jana Olivová

Mladá fronta

Váz., 160 stran
170 x 217 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE B
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Graeme Donald

HISTORIE

MUSSOLINIHO HOLIČ

Nejzábavnější kniha o historii, jakou jste kdy četli!

Graeme Donald

MUSSOLINIHO

HOLIČ
a další příběhy malých postav velkých dějin

Mladá fronta

Váz., asi 240 stran
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

Graeme Donald

MUSSOLINIHO HOLIČ

připravujeme
e-book
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Mussoliniho holič
a další příběhy malých postav
velkých dějin

Graeme Donald
Historie není jen soubor notoricky známých příběhů významných osobností. Ve skutečnosti se
doslova hemží zapomenutými a neopěvovanými postavami, jejichž někdy plánované, někdy
neúmyslné skutky měly dalekosáhlé následky.
Osudy jiných statistů zase poznamenaly velké dějiny způsobem, že z toho jde hlava kolem.
A pak tu jsou činy, za nimiž sice stojí proslulí
velikáni, ale o kterých se v hodinách dějepisu
z nejrůznějších důvodů neučí.
O tom všem pojednává tato nesmírně zábavná publikace. Seznámíte se v ní kupříkladu
s titulním Mussoliniho holičem, jenž znal nejostudnější tajemství svého vysoce postaveného
zákazníka; s hercem a hlasatelem, který za druhé světové války podle všeho namluvil některé
z nejslavnějších projevů Winstona Churchilla;
se šťastlivcem, jenž přežil výbuchy atomových
bomb v Hirošimě i Nagasaki; nebo třeba s vrahem muže, který spáchal atentát na prezidenta
Lincolna. A tím to zdaleka nekončí!
Vydejte se s námi do zákulisí novodobé historie a odhalte zcela nové stránky zdánlivě dobře známých událostí.

Přeložil Pavel Vereš

Strhující příběh zapomenutého uprchlíka z Osvětimi

Útěk z pekla
Nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem Osvětim (Auschwitz) prošlo během druhé světové války několik milionů lidí z celé Evropy. Nejméně 1,3 milionu z nich zde zemřelo.
Z tohoto pekla na zemi se pokusilo utéct jen asi
osm stovek vězňů. A pouze 144 z nich se to prokazatelně podařilo.
Jedním z nich byl Arnošt Rosin, židovský rodák ze slovenské Sniny, který z Osvětimi uprchl
dramatickým způsobem v květnu 1944 s polským židem Czeslawem Mordowiczem. Rosinovo
jméno po válce upadlo v zapomenutí, přitom ale
právě jeho a Mordowiczovo svědectví zásadním
způsobem potvrdilo a doplnilo proslulou zprávu
jejich předchůdců Vrby a Wetzlera o zločinech
páchaných nacisty v koncentračních táborech.
V této bohatě ilustrované knize zkušeného
autora literatury faktu, který se s Arnoštem Rosinem osobně znal, se strhující příběh jednoho
z neprávem zapomenutých hrdinů holocaustu
dočkal vůbec prvního uceleného zpracování.

HISTORIE

Juraj Šebo

Váz., asi 184 stran
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Přeložil Miroslav Zelinský
připravujeme
e-book
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Dramatické vzpomínky na peklo východní fronty druhé světové
války

Před branami Leningradu
HISTORIE

Příběh vojáka skupiny armád Sever

William Lubbeck, David Hurt

Váz., asi 344 stran
140 x 210 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

připravujeme
e-book

William Lubbeck (nar. 1920 a původně pojmenovaný Wilhelm) byl v roce 1939 povolán do německého wehrmachtu. V řadách 58. pěší divize
podstoupil bojový křest při vpádu do Francie
v roce 1940. Následující jaro byla jeho divize
poslána na levé křídlo skupiny armád Sever při
operaci Barbarossa – útoku na Sovětský svaz.
V září 1943 si Lubbeck vysloužil Železný kříž
první třídy a byl převelen do důstojnické školy
v Drážďanech. V době, kdy se vrátil ke své jednotce, již skupina armád Sever ustupovala. Ve
funkci velitele roty prošel mnoha neúprosnými
ústupovými boji střídanými divokými protiútoky. V dubnu 1945 jeho rota uvízla v dopravní koloně a byla téměř zničena sovětským leteckým
útokem.
Lubbeck sám však válku přežil, odešel do
zahraničí a po letech o svých zážitcích ve spolupráci s Davidem B. Hurtem vydal svědectví,
které patří do zlatého fondu druhoválečných
memoárů.
Druhé české vydání je doplněno o rozsáhlou
obrazovou přílohu tvořenou reprodukcemi unikátních dobových fotografií a dokumentů.

Přeložil Jan Nemejovský
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Odhalte tajemství úspěchů fenomenálního odstřelovačského esa!

HISTORIE

Bílý odstřelovač
Simo Häyhä
Tapio A. M. Saarelainen

Váz., asi 240 stran
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book

SIMO HÄYHÄ (1905–2002) je nejslavnější odstřelovač všech dob. V průběhu Zimní války
mezi Sovětským svazem a Finskem v letech
1939–1940 dosáhl 542 potvrzených zásahů, což
je dodnes nepřekonaný rekord. Jeho výkon je
o to pozoruhodnější, že ho docílil s běžnou puškou opatřenou mechanickými mířidly. Stal se
vzorem pro mnoho dalších odstřelovačů po celém světě a nezpochybnitelně předvedl, jak zásadní roli může hrát elitní specializovaný střelec
na moderním bojišti.
TAPIO A. M. SAARELAINEN slouží ve finské
armádě jako důstojník z povolání. Dlouhodobě
se věnuje výcviku odstřelovačů, podílel se na
přípravě finské armádní příručky pro odstřelovače a sám je skvělý střelec. Díky tomu se stal
jedinou osobou, které se samotářský a skromný
Simo Häyhä odhodlal plně otevřít.
Výsledkem je fascinující, bohatě ilustrovaná kniha, která přináší mnoho nových podrobností o životním příběhu odstřelovačské legendy, ale především podrobně zkoumá tajemství
Häyhäho úspěchů a popisuje také využívání jeho
zkušeností v současné finské armádě.
Tuto publikaci proto ocení nejen zájemci
o dějiny válek a odstřelovačství, ale také vojenští a policejní odstřelovači či závodní střelci.

Přeložil Petr Tůma
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První české vydání legendární britské odstřelovačské bible

HISTORIE

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 odstřelovačů 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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Překonal krizi a vyráží zdolat 3500 kilometrů!

Na sever
SPORT

Jak jsem našel svou cestu
na Appalačské stezce

Scott Jurek

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

SPORT

„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 posledn
ích
dvou
stovkách mil jsem sledoval, jak ze seb
e vymáčkl všechno – nevěřil bych, že
to
vůbec
je v lidských silách. Nejenže dosáhl nej
rychlejšího času trati, ale – a to je nej
působivější – každého spoluputovníka poz
dravil úsměvem a veselým: ‚Tak kam
máš
namířeno?‘ Teď, když čtu jeho strhujíc
í knihu, kde si klade otázky a namáha
vě hledá
odpovědi na všechna ‚proč‘, skoro nec
hci, aby jeho utrpení skončilo, jen aby
ch
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
SPORT

Dean Karnazes

Váz., 264 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: únor
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 Feidippidovi, 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

Začalo to před sto lety…

Století plaveckých sportů

VLADIMÍR SRB

Vladimír Srb
SPORT

Plavání je odjakživa sportem plným čísel. Vždy rozhodují setiny sekundy nebo nepatrné bodové rozdíly. Numerologové proto jistě zajásají nad datem
19. 1. 1919, kdy byl založen Český amateurský plavecký svaz. Historie plaveckých sportů v našich zemích ale započala mnohem dříve, necelé tři měsíce
po vzniku samostatného Československa. Postupem let rostla nová sportoviště, došlo k vybudování legendárního areálu pod Barrandovem, který se
stal na dlouhá desetiletí symbolem našeho plavání.
Poválečné roky přinesly pravidelnou účast sportovců na olympijských hrách a výrazné úspěchy na
evropské i světové scéně. Publikace Století plaveckých sportů v našich zemích nabízí ucelený pohled
na klíčové momenty v bohaté historii českého i československého plavání, přináší zajímavé fotografie
a také statistické údaje. Kniha vychází u příležitosti
100 let od vzniku českého a československého organizovaného plavání.

Váz., asi 280 stran
200 x 272 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: leden
KATEGORIE A
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Oficiální publikace mapující týden skvělého florbalu

SPORT

Mistrovství světa
ve florbale 2018
Oficiální publikace představuje průřez Mistrovstvím světa ve florbale, které proběhlo
v Praze 1.–9. 12. 2018. Nejdůležitější duely se
odehrály v pražské O2 areně, druhou halou
byla Arena Sparta – Podvinný Mlýn. Mistrovství
se vrátilo do České republiky po deseti letech.
První šampionát se v ČR uskutečnil v květnu
1998 v Praze a Brně. Druhý o deset let později
v prosinci 2008 v Praze a Ostravě. MS ve florbale bylo nejvýznamnější sportovní událostí na
sklonku roku 2018 a kniha plná unikátních fotografií a reflexí z mistrovství vyšla už za 4 dny
po finálovém zápase.
Váz., 208 stran
190 x 265 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: prosinec
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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„Musím poděkovat klukům, protože mi to
namazali na chleba a já jen stál v dobré
pozici a zametal to do brány.“

SPORT

Útočník Adam Delong
ozdobil svůj debut
na šampionátu
třemi góly, k nimž přidal
i jednu asistenci.

28

29

Českým reprezentantům fandili přímo v hledišti
i jejich nejbližší. Útočníka Michala Krbce podpořili
přítelkyně a synovec.

Úvodní vystoupení českých ﬂorbalistů
si spolu s 12.326 diváky nenechali ujít ani
předseda Českého ﬂorbalu Filip Šuman
a předseda ČOV Jiří Kejval.

Česká republika - Německo 10:5
26

27
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Nakladatelství Mladá fronta je hrdý partner a vydavatel knih
Českého olympijského výboru

ZLATÁ EDICE
SPORT

Pan trenér – Jiří Nikodým, Tomáš Nohejl, Petr Vlček, Alois Žatkuliak
Zlatá kniha volejbalu – Miloslav Ejem, Václav Věrtelář, Zdeněk Vrbenský
Pan trenér podruhé – Jiří Nikodým, Tomáš Nohejl, Petr Vlček, Alois Žatkuliak

MODRÁ EDICE
Rozvoj vytrvalostních schopností – Přemysl Panuška
Jedenáct prstenů – Phil Jackson, Hugh Delehanty
Silový trénink / Praxe a věda – V. M. Zatsiorsky, W. J. Kraemer
Sport, výkon a metafyzika – Marian Jelínek, Kamila Jetmarová
Talent nerozhoduje – Geoff Colvin
Úspěšné koučování týmu – Lothar Linz
Zaostřeno na fotbal – Bill Beswick
Pohybové schopnosti v tréninku / Rychlost – Michel Dufour
Umění všímavosti ve sportu – George Mumford – MINDFUL ATHLETE

ŽLUTÁ EDICE
Fotbal / Učebnice pro trenéry (4–13 let) – Antonín Plachý, Luděk Procházka
Volejbal / Učebnice pro trenéry mládeže – Zdeněk Haník a kol.
Total Archery / V nitru lukostřelce – KiSik Lee, Tyler Benner
Optimistické plachtění – Zizi Staniul, Tomasz Figlerowicz
Trenérská příručka – Vzdělávání badmintonových trenérů

ČERVENÁ EDICE
Trénink ve vyšší nadmořské výšce – Jiří Suchý a kolektiv
Doplňkový odpor v tréninku rychlostních schopností – Tomáš Malý, Josef Dovalil
Pravidla fotbalu malých forem – Antonín Plachý a kolektiv
Trénink 2 – Jim Thompson

ZELENÁ EDICE
Víc než medaile / Český klub fair play 1975–2014 – Pavel Kovář
Móda pod olympijskými kruhy – Šárka Ramišová, Lucie Swierczeková
Český volejbalový debl – Tomáš Kokojan
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LITERATURA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Od knihy na velkomoravském opasku ke knihovnám na každém rohu

Pozor, v knihovně je kocour!
Klára Smolíková

Pro děti od 7 let
Váz., asi 72 stran
220 x 280 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
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.
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Seznamte se s rozvernými strašidly z podzemí

Kanálníčci
Michaela Fišarová
STRAŠIDLA Z PODZEMÍ
Mla

Napsala MICHAELA

FIŠAROVÁ

Nakreslila ANETA

Pro děti od 5 let
Váz., asi 88 stran
220 x 220 mm
Cena 279 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie AAA
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ŽABKOVÁ

Sliz Blemcavý je tak staré strašidlo, že se sotva pohne. Smrďouch se živí pachem z různých
smrdutých věcí. Můra Vysávalka vysává energii
z dětí, co v noci nespí a hrají počítačové hry. Tito
tři hlavní hrdinové jsou strašidla z kanálu neboli
kanálníčci, kteří spolu s dalšími tvory a bytůstkami žijí v podzemí. Co se stane, když se jednoho
dne Smrďouch ztratí a zůstane uvězněný v dětském batohu? Podaří se zachránit Sliza Blemcavého, kterého strhne proud podzemní řeky?
A přiletí Můra Vysávalka včas?

Ilustrovala Aneta Žabková
MICHAELA FIŠAROVÁ patří mezi přední české
autory literatury pro děti a mládež. Do literárního světa vstoupila v roce 2012 knížkou Nikolina cesta. Za svou prvotinu získala ocenění Zlatá
stuha 2013 v kategorii nejlepší kniha pro mládež.
Stejně tak i její další knížky slaví úspěch u dětí
i odborné veřejnosti. Michaela Fišarová žije v Praze s manželem Jiřím a se svými dvěma syny Ondřejem a Jiřím.
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Sloník Eda a jeho kamarádka opička učí děti základům slušného chování

Edo! y neposedo!
T

obrázková etiketa pro nejmenší

Edo! Ty NEPOSEDO!
Veselá obrázková etiketa pro nejmenší

Vendula Hegerová,
Romana Suchá

Mladá fronta

Pro děti od 3 let
Váz., leporelo, 10 stran
260 x 280 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A
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Každý se někdy chová jako „slon v porcelánu“
a sloník Eda je opravdový neposeda. Leporelo
je plné obrázků, na kterých se děti učí v různých
prostředích a situacích, co je slušné chování, co je
nebezpečné a co se nedělá. Mohou hledat jednotlivá zvířátka nebo hádat různá povolání. Obrázky
doprovází veselé verše a texty v bublinách.

Ilustrovala Vendula Hegerová

Oblíbený Vombat Jirka je zpět a opět si s ním užijete spoustu legrace!

Vombat Jirka je statečný
Eva Papoušková
Nová pozorování vombatů v Austrálii vedla k zajímavým vědeckým objevům. Například způsob, jakým se vombat vyrovnává s krajní situací
a svým nepřítelem, vedl autorku Evu Papouškovou k napsání druhého vombatího příběhu – tentokrát o nebezpečí. A to si pište, že má
dobrý konec. Liška Vilhelmína, která plánovala
sežrat celou vombatí rodinku, neslavně ostrouhá způsobem, jakým se to ve skutečnosti děje
i v moudré přírodě.

Ilustrovala Galina Miklínová

Pro děti od 3 let
Váz., asi 32 stran
210 x 240 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

již vyšlo
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Dvojjazyčná kniha o přátelství pro děti od 3 let

I Call You Friend

Vimbai Chiripanyanga & Adriana Castello Luro

I Call You FRIEND
Mladá fronta

Dvojjazyčná kniha o přátelství
pro děti od 3 let

Pro děti od 3 let
Váz., asi 40 stran
245 x 170 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Vimbai Chiripanyanga
V každém koutě planety vypadá život dětí trochu
jinak. To, co u nás považujeme za úplně normální, například v Africe nenajdete. A zase naopak.
Máme různé zvyky, hračky i životní styl. Zajímavě ilustrovaná dvojjazyčná kniha ale dokazuje, že
i přes rozdíly můžeme být vlastně všichni přáteli.
Autorka i ilustrátorka pracují jako učitelky
v anglické škole.

Ilustrovala Adriana Castello Luro
Přeložila Iva Menšíková

Where I come from,
we get yummy fresh
eggs for breakfast
from the chickens,
cluck cluck.
My si u nás doma
´ i sbíráme čerstvá
k snídan
ic,
vajíčka rovnou od slep
kokodá´k.

Where I come from,
we get yummy freshwhere I come from
… and
eggs for breakfasteggs in a box.
we get
from the chickens,
cluck cluck.
^
…a my u nás doma
´
kupujeme vajícka
My si u nás doma ičkách.
v krab
´
k snídani sbíráme čerstvá
vajíčka rovnou od slepic,
´
kokodák.
… and where I come from
we get eggs in a box.
^
…a my u nás doma
´
kupujeme vajícka
v krabičkách.
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Oblíbený hrdina z časopisu Puntík v knižní podobě

Průzkumník Žárovka
Pavla Etrychová
Byla jednou jedna zahrada, v té zahradě domeček, v tom domečku chlapeček… Chlapeček se
jmenuje Žárovka a v domečku hospodaří spolu
s pejskem Edisonem. V zahradě stojí ještě jeden domeček, vlastně spíš dům, veliký a krásný. A trochu záhadný. Přes den se zdá opuštěný,
v noci se v něm sem tam, jednou za čas, rozsvítí
okno. Pokaždé jiné. Žárovka je chlapeček zvědavý a zvídavý, a tak mu ta záhada vrtá hlavou.
Jednou večer sebere odvahu a do domu se vypraví. Naštěstí tam neobjeví žádné strašidlo ani
lupiče, ale… To už si přečtěte sami.
Nebojte se, knížka není strašidelná. Naopak
je poetická, interaktivní a tvořivá. A plná kouzelných (doslova!) obrázků. Při čtení se vám
bude hodit baterka nebo malá lampička…

Ilustrovala Andrea Popprová

Uvnitř
prosvětlovací
obrázk
y

Mladá fronta

PAVLA ETRYCHOVÁ
ANDREA POPPROVÁ

Pro děti od 5 let
Kroužková, asi 72 stran
220 x 240 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A
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Existují zvířata, která tvoří páry na celý život. Víte, která to jsou?

Navždy spolu
Láska v říši zvířat

Valter Fogato
I v říši zvířat existuje pravá láska. Někteří živočichové tvoří páry na celý život, jiní mají zase
okouzlující zásnubní rituály. Tato kniha plná
krásných ilustrací malým čtenářům přináší přehled těch nejzajímavějších a nejzamilovanějších zvířecích párů na planetě. Něžná, osobitá
a pestrobarevná óda na skutečnou lásku.

Přeložil Milan Lžička
Ilustrovala Isabella Grottová
Pro děti od 5 let
Váz., 40 stran
270 x 360 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A
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Poetický obrázkový příběh o přátelství a cestě do neznáma

Bořek z lesa
Yvonne Herganneová

Mla dá fronta

Pro děti od 4 let
Váz., 32 stran
245 x 305 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Jednoho dne najde divoké prasátko Bořek v lese
mořskou ulitu. Nikdy neviděl nic tak pozoruhodného. Nastraží ouška a v ulitě to zašumí. Začenichá
a mušlička ho okouzlí svou vůní. Voní po něčem, co
nezná. Kaneček se vydává na dalekou dobrodružnou cestu do neznáma, začne se mu ale stýskat po
rodině a přátelích, kteří zůstali v lese.
Poetický obrázkový příběh o síle přátelství,
o stesku po domově a překonávání překážek.
A v neposlední řadě i o tom, že každý má své sny
a touží po tom, co nemá.

Přeložil Radek Malý

(DATA MÁME – OBÁLKA + UKÁZKA ILUSTRACÍ) – HANKA
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Jasmínka zachraňuje malinké káčátko

Káčátko Knoflík

Přeložila Veronika Volhejnová

Helen Petersová

Při nehodě přijde o život kachní máma sedící na
hnízdě. Jasmínka s Tomem se pokusí zachránit aspoň vejce a nechat je vylíhnout v inkubátoru. Není
to snadné, ale zanedlouho po dvoře pobíhá káčátko Knoflík a každou chvilku se dostane
do nějakéxxxx
ho maléru. Jenže pak přijde malér,
z
kterého
není
xxx
úniku…

Prasátko Lanýž

Helen Petersová

Mladá fronta

Pro děti od 6 let
Váz., asi 136 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

již vyšlo
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Malý pejsek s velkým srdcem na stopě ztracené lásce

Maxík Toulavý
a pouliční smečka
Steve Voake
Maxík je sice malý psík, ale srdce má velké
a ve městě na něj čeká spousta dobrodružství.
Společně se smečkou rozverných psů se Maxík
vydává do ulic pátrat po ztracené kamarádce.
Na každém kroku je provází strašlivé historky
o kruté ženě, která odchytává psy. Jejich strach
však přebije síla přátelství, touha pomoci a legrace, kterou při svém putování zažijí.

Přeložila Tereza Pařízková
Steve Voake

nakreslil

Pro děti od 7 let
Váz., asi 136 stran
130 x 190 mm
Cena 239 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A
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Jim Field

Zabořte drápky do této knihy a dozvíte se, jak o svou kočičku co nejlépe
pečovat

Moje první kočička
Angela Herlihyová
Kočky jsou nezávislá stvoření, přesto potřebují určitou míru každodenní péče, pozornosti
a pochopení. Tento kompletní a praktický průvodce s veselými ilustracemi pomůže dětem
kočku lépe poznat a poradí jim, jak o ni pečovat.
Najdou v ní ale také skvělé nápady na hry, jako
například Past na pamlsky, a návody na výrobu
jednoduchých hraček.

Přeložila Alžběta Vargová

Pro děti od 7 let
Brož., 128 stran
210 x 275 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

již vyšlo
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Půvabná cesta vesmírem pro všechny zvídavé nadšence a obdivovatele
vesmíru

Co vidíme ve hvězdách
Ilustrovaný průvodce noční oblohou

Kelsey Oseidová

Pro děti od 10 let
Váz., asi 160 stran
210 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A
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Překrásně ilustrovaný průvodce naší sluneční
soustavou objasňuje nejrůznější zajímavá vesmírná fakta, věnuje se ale také legendám a příběhům,
které se za nimi skrývají. Vědu spojuje s mytologií
i historií a zabývá se jak těmi nejzářivějšími nebeskými tělesy, jako jsou souhvězdí, planety, komety
nebo Mléčná dráha, tak méně známými tématy,
jako jsou mlhoviny, objekty na okraji sluneční soustavy nebo vzdálený vesmír. Tato půvabná cesta
kosmem udělá radost vesmírným nadšencům
všech věkových kategorií.

Přeložila Alžběta Vargová

Mladá fronta jaro–léto 2019
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V Zemi kouzel tančí všichni!

Malá baletka
Nela a Stříbrný jednorožec

Darcey Bussellová
Nela objeví v Zemi kouzel kolotoč s bájnými tvory, které začarovala Zlá víla. Teď chce čarodějnice
chytit Stříbrného jednorožce, aby měla pohromadě celý zvěřinec. Dokáže Nela s Bílým kocourem
varovat jednorožce včas, nebo je Zlá víla také
uvězní navěky na kolotoči?

Přeložila Eva Brožová

Pro děti od 6 let
Váz., 96 stran
130 x 190 mm
Termín vydání: duben
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?

Ro s a

08/11/17 16:13

Odvážné princezny a roztomilé medvídě vyrážejí na další
záchrannou akci

Sestry ze sněhového
království
Křišťálová růže

Astrid Fossová
Zlá Čarodějnice stínů je ochotna udělat cokoli,
aby sestrám ze sněhového království zabránila
najít Proměnlivá světla dřív než ona…
Na druhé dobrodružné výpravě čeká sestry mrazivá cesta za křišťálovou růží a modrým
Proměnlivým světlem. Bude jejich kouzelná moc
dost silná, aby překonaly Velký ledovec a všechna nebezpečí, která skrývá?

Přeložila Eva Brožová

Pro děti od 6 let
Váz., 120 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: leden
KATEGORIE A

již vyšlo
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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?

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

již vyšlo
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Neprošvihněte další senzačně strašidelné a strašlivě vtipné
dobrodružství Amálie Zubaté!

Amálie Zubatá
a jednorožčí páni
Laura Ellen Andersonová
Amálie Zubatá ze Záhrobně je upírka s největším srdcem na světě. Tentokrát se se svou kamarádkou Květou (která NENÍ VOBLUDA a patří
k vzácnému plemeni yettiů), smrťáčkem Chmurošem, princem Zvončíkem (který byl rozmazlený spratek, ale napravil se) a svou domácí dýní
Tykvískem vydá daleko od domova, do cizí a děsivé Říše světla. Musí najít a zachránit Zvončíkovu matku, vílu Slunilku.
Mohou ale někomu doopravdy věřit, když
za každou duhou číhají děsiví jednorožci a andělská koťátka zkázy? A podaří se jim odhalit
skutečného padoucha, který spřádá plány na
ovládnutí Říše tmy?

Přeložil Vratislav Kadlec

Pro děti od 6 let
Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

již vyšlo
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Může robot přežít v divočině?

Robot v divočině
Peter Brown

ROBOT

ˇ ˇ
V DIVOCINE
Mladá fronta

Pro děti od 9 let
Váz., asi 288 stran
130 x 185 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A
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Z nákladní lodi, která se během hurikánu potopila
uprostřed oceánu, připluje k ostrovu obývanému
zvířaty bedna. Zvířata bedýnku najdou a zjistí, že
je v ní robotka Roz, nechtěně ji zapnou a ona se
musí naučit, jak na neznámém ostrově přežít,
spřátelit se se zvířaty, která ji zpočátku považují
za „nestvůru“, a překonávat velká nebezpečí. Když
už si na ostrově konečně zvykne, přijedou si pro ni
ozbrojení roboti. Jak se Roz zachová?
Napínavý a dojemný příběh o sžívání příslušníků dvou odlišných světů, o síle přátelství a také
o tom, že občas je potřeba pro dobro ostatních
něco obětovat.

Přeložila Olga Bártová

Chtěli byste mít za bratrance robota?

Projekt Robot
Soutěž pro mladé vědce

Nancy Kruliková,
Amanda Burwasserová
Malému Loganu Applebaumovi jednoho dne maminka-vynálezkyně oznámí, že pro něj vyrobila
robotického bratrance Javu. Java je možná neuvěřitelně chytrý, ale bude také pěkné kvítko.
Logan měl jasnou představu, jak bude jeho třetí
rok ve škole vypadat. A Java do ní rozhodně nepatřil. Protože se však blíží třetí ročník školní
vědecké soutěže a děti chystají své experimenty, Logan usoudí, že se Java bude hodit. Může
mu pomoct porazit dvojčata Silverova, která
vždycky všechno vyhrají. Jenže utře nos, protože Bára s Járou Javu přesvědčí, aby s nimi spolupracoval na jejich projektu. A co hůř, začnou
mít podezření, že s ním není něco v pořádku.
Dokáže Logan něco vymyslet, aby se z šíleného
experimentu nestala ještě šílenější katastrofa?

Přeložila Eva Brožová

Pro děti od 6 let
Váz., cca 104 stran
130 x 195 mm
Cena asi 229 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A
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Pomozte knize stát se tou nej…

Nejzlejší zlokniha na světě
Magnus Myst
Je to sice malá kniha, ale zato s velkými plány:
Chce se stát tou nejzlejší knihou na světě. K tomu
ale potřebuje vaši pomoc. Vyřešte všechny lstivé
hádanky a přečtěte si strašidelné příběhy. Jen tak
dokážete stránky správně seřadit a odhalit to největší tajemství.

Přeložila Helena Mirovská

Pro děti od 6 let
Váz., asi 120 stran
150 x 215 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A
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Příběh, u kterého budete umírat smíchy!

Mumie a já
Andreas Schlüter
Školní soutěž v předčítání je za dveřmi. A jako
by té smůly nebylo dost, musí si na ni Olda s Ríšou půjčit knížku z místní knihovny. Z knihovnice
však mají pěkně nahnáno. Vypadá jako mumie!
Nejradši by si půjčili nějaký strašidelný příběh,
třeba knížku o mumiích. Jenže z té je vytržena
nejdůležitější stránka. Že by v tom měla prsty
tajuplná knihovnice? Aby tomu chlapci přišli na
kloub, tajně ji sledují do sklepa pod knihovnou.
Jen aby tam na ně nečíhala mumie!

Přeložila Romana Jarolínová
Pro děti od 8 let
Váz., asi 128 stran
130 x 190 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

již vyšlo
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Jaké to je, když dospělí usnou a děti se o sebe musí postarat samy?

Spící město
Martin Vopěnka

Pro děti od 10 let
Váz., asi 270 stran
145 x 205 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

připravujeme
e-book

Vydejte se na dobrodružnou cestu do světa, kde
všichni rodiče spí a kde začíná nemilosrdný boj
o přežití dětí ve světě zbývajících dospělých…
Čtyři sourozenci, nejstarší Kryštof, dvojčata Ema a Kristýna a malý Samuel, žili ještě donedávna ve šťastné rodině. Jednoho rána se ale
probudili v hrozné situaci. Jejich rodiče upadli do
záhadného spánku a oni si musí najednou poradit
docela sami. Jak zjistili, usnuli všichni rodiče po
celém světě. A co je ještě horší, malého Samuela jim unese neznámý muž! Pro sourozence začíná
každodenní boj, v němž vítězí ti silnější, vychytralejší a bezohlednější. Zároveň ale poznávají, jak je
důležité držet při sobě, pomáhat si a nedat se.
Podaří se jim malého Samuela zachránit? A rodiče opět probudit?
MARTIN VOPĚNKA (*1963) je česky píšící spisovatel s židovskými kořeny. Za román Nová planeta (Mladá fronta 2015) obdržel cenu Zlatá stuha.
Velký ohlas měl také jeho román Pátý rozměr přeložený do angličtiny. Vopěnka se angažuje také
společensky – je členem Asociace spisovatelů,
Českého PEN klubu a předsedou Svazu českých
knihkupců a nakladatelů.

již vyšlo
martin vopenka

M L A DÁ F R O N TA
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Cesta za záchranou kamarádčina života právě začíná…

Kouzelné srdce
Kristina Ohlssonová
Jedenáctiletá Roberta se nejvíc kamarádí
s Charlottou. Jenže Charlotte je vážně nemocná.
Potřebuje nové srdce – a to co nejrychleji. Na aukci objeví Roberta globus, který je prý
kouzelný. Pokud jeho majitel dokáže vykonat
hodně nezvyklý úkol, globus mu splní přání. To
je přece skvělá šance, jak Charlottu zachránit!
A tak se Roberta s kamarádem Erikem pustí do
plnění těžkého úkolu. Stihnou to, než bude pro
Charlottu pozdě?

KOUZELNÉ
SRDCE

Přeložila Helena Stiessová
KRISTINA OHLSSONOVÁ (*1979) žije ve Stockholmu. Vystudovala politologii a pracovala mimo
jiné jako analytička v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE), na švédském
Ministerstvu zahraničních věcí a na švédském
Policejním prezidiu. V minulosti publikovala odborné texty na téma izraelsko-palestinského
konfliktu a zahraniční politiky EU.
Svou literární kariéru zahájila v roce 2009
detektivním románem Nechtění. Její druhý román
Sedmikrásky byl v roce 2010 nominován na nejlepší
švédský detektivní román roku.

připravujeme
e-book

KOUZE LN
SRDCE

Pro děti od 9 let
Váz., asi 208 stran
150 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE A

již vyšlo
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Kroniky hladových měst se vrací, tentokrát ještě napínavější

Pomsta jednooké letkyně
Philip Reeve
Prožijte strhující příběh z daleké budoucnosti,
v níž se města pohybují pomocí motorů a kol a navzájem se loví!
Pokračování Kronik hladových měst, kde již
vyšly Smrtelné stroje. Hester, dívce s dlouhou jizvou přes obličej a s jedním okem, trvalo dlouho,
než začala důvěřovat osiřelému mladíkovi Tomovi.
Ve druhém, volném pokračování čtyřdílné série
projde jejich vztah krutou zkouškou… Když jejich
vzducholoď nouzově přistane v kdysi nádherném,
nyní ale zpustošeném polárním městečku Anchorage, najdou tu jen hrstku zbídačených obyvatel
v čele s mladou markraběnkou Freyou. Nezkušená
dívka uvěří báchorkám o ztraceném zeleném kontinentu a vydá se jej s celým svým mobilním městem hledat. Je to však nebezpečná cesta. V patách mají nenasytné město Archangelsk a mezi
sebou nečekaného zrádce.

Pro děti od 10 let
Váz., asi 336 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE AAA

již vyšlo
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Přeložila Dominika Křesťanová

připravujeme
e-book
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stroje
Smrtelné
á
ká filmov
dobyly čes
í
dujte dalš
plátna! Sle
bených
osudy oblí
hrdinů…
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Mimózní Nikki je zpět a ani tentokrát se jí katastrofy nevyhnou

Deník mimoňky 13
Příběhy neskutečný narozkový frašky

Rachel Renée Russellová
Nikki Maxwellová a její nejlepší kámošky Chloe
a Zoey plánují narozeninovou oslavu, o které se
bude ještě dlouho mluvit! Mají jenom jeden drobný problém: Nikkiini rodiče jí nákladný mejdan
odmítají zaplatit. Rozhozená Nikki se už už chystá akci odpískat, pak se ale všechno pořádně
zamotá. Do cesty se jí totiž připlete jistá prťavá
šéfkuchařka, poštovní omyl a nečekaná obchodní
nabídka. Kdoví jak to celé nakonec dopadne, jisté
je jenom jedno – na tyhle narozky Nikki na stopro
nezapomene!

Přeložila Jana Hejná
Pro děti od 9 let
Váz., asi 264 stran
130 x 200 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE AAA

již vyšlo
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Zápisník, který nesmí chybět v knihovně nejlepších kamarádek!

Takové jsme my
Naše sny, náš svět, naše přátelství
Víte o sobě a své kamarádce všechno? To snadno zjistíte se zápisníkem, který je určený jen
pro nejlepší kamarádky. Zaznamenávejte si
své společné zážitky, bláznivé myšlenky a tajné sny a vytvořte si svůj jedinečný deník. Každá
z vás si tak i po letech vzpomene, jak skvěle vám
spolu bylo.
This book is all
about you and your BFFs.
Create a lasting record of your friendships and share
your thoughts and dreams in this beautiful journal.
What are you waiting for? Grab a pen and make
this book as brilliant as you and your friends are.
ALSO AVAILABLE:

Tato kniha je dokonalým
dárkem pro každou malou
slečnu, která si do něj může
zapsat jakoukoli tajnůstku.
Zápisník je navíc plný zábavných kvízů
a doplňovaček. Dívky si tak poznamenají,
co mají rády a co se jim naopak nelíbí,
jaké jsou ony i jejich kamarádi, rodina
nebo koníčky, a také se mu svěří se
svými touhami a sny. I po letech si
tak budou moct s úsměvem na tváři
připomenout, jaké byly…

ZÁPISNÍK

Z Á P IS N Í K

Můj styl, můj život,
můj svět

Mladá fronta

Přeložila Alžběta Vargová

Mladá fronta

Pro děti od 6 let
Váz., cca 128 stran
189 x 246 mm
Cena asi 299 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

již vyšlo
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MODERNÍ VYDAVATELSTVÍ S TRADICÍ
Mladá fronta je moderní vydavatelství s čtyřiasedmdesátiletou 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
12 specializovaných online titulů.
Divize Medical Services nabízí mediální servis ve zdravotnictví.
Divize Euro HUB pravidelně realizuje odborné i společenské akce a projekty.
Divize Motoristických titulů se svými tituly dominuje žebříčku motoristických časopisů.
V portfoliu máme dětský časopis Puntík určený nejmenším a časopis Maminčin Puntík.
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Euro

Vydavatelství
Mladá fronta a. s.
Oslovíme 5 052 735 lidí
v České republice!

Puntík

TOP přílohy Esence
ESENCE
S T YLOVÝ MAGAZÍN

05/ 2018

EDICE LUXUS

Objevte s námi skutečnou
esenci luxusu

VYCHÁZÍ JAKO PŘÍLOHA TÝDENÍKU

Motor Media

MODERNIZACE MAZDY 6

11
135002

AUTOMAT PRO ŠKODU FABIA

Jak funguje SKŘÍŇ DQ200

VZNIK NEJVĚTŠÍHO VÝCVIKOVÉHO
PROSTORU V ČECHÁCH

SK: 4,95 €

PODROBNÉ SROVNÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH
CESTOVNÍCH ENDUR STŘEDNÍHO OBJEMU

BOLOŇSKÝ DUEL

POSTAVILI JSME PROTI SOBĚ
DUCATI PANIGALE V4 A 1299

12.10.2018 20:56:30

V ELITNÍ SPOLEČNOSTI

KAREL ABRAHAM SE ROZPOVÍDAL
O ŽIVOTĚ V PADOKU MOTOGP

ZROZENÍ
MONSTRA
VÝVOJ TANKU TIGER

ZÁSOBNÍK
NA DŘEVO

05

AŽ NA
KRAJ SVĚTA

Cena 99 Kč

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

001_titul_new.indd 1

CVIČIŠTĚ BÖHMEN

746008

Avia A11: Divoká devadesátáHLAVNÍ TÉMA

Kč 79,90 na Slovensku € 3,99 / Pro předplatitele od Kč 64,90 na Slovensku od € 2,69

Kč 49,90 předplatitelé 37,50 Kč € 2,49

5/2018

L I S T O P A D 11/ 2 0 18

Škoda RS 200 vs. Škoda 1100 OHC

Škoda 706 RO: Poválečný pokrok

5/2018

BYDLENÍ
DÍLNA
ZAHRADA

Aero Minor Sport: Legenda z Le Mans
Tatra 613 kupé: Jediné na světě

TO NEJLEPŠÍ Z DĚJIN VOJENSTVÍ

A C E
F A S C I N

ŠPIČKOVÍ AUTOŘI • NOVÁ FAKTA • UNIKÁTNÍ FOTOGRAFIE

JAK OPRAVIT RÁFKY
001_titul_11_18.indd 1

/

ČÍSLO 11

Listopad /November 2018

Unikátní stroje, bez kterých se žádné město neobejde
Čerpací stanice
Jak jsme u nás začínali s tankováním

9 771212

BEST CARS
2019:
HLASUJTE
A VYHRAJTE!

Cena 87 Kč

812 KONÍ NA MOKRÉ TRATI

SK 4,89 €

SEDMÁ GENERACE JE LEHČÍ,
VĚTŠÍ A LEVNĚJŠÍ!

L I D É

/

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ Správná příprava palivového dřeva krok za krokem

126začít!
sestřelů
Topná sezona může

ČESKÁ ANOMÁLIE

UNIKÁTNÍ STAVBA KAWASAKI
KX500 Z ROKU 1987

v bitvě o Británii
PŘÍBĚH 303. POLSKÉ STÍHACÍ
SQUADRONY RAF

ŠARMICL U ČÁSLAVI 1618

CARSKÉ PONORKY

400 LET OD PRVNÍHO STŘETU TŘICETILETÉ VÁLKY

V KRYMSKÉ VÁLCE

19.10.2018 11:16:10

SBOHEM, ŠÉFE

NOVÁ VS. STARÁ: Co se změnilo?

Rozloučení se
Sergiem
Marchionnem,
zachráncem Fiatu

001_TITULKA_11.indd 1

Rumunské hory

ze hřbetu medvěda

VAN JOURNAL
Ford Transit PHEV

HISTORIE

02.11.18 11:42

TEST

Tatra 813 CAS 55

Zahradní jezírko II

DAF CF 450

c e n a 7 9 , 9 0 K č ( p r o p ř e d p l a t i t e l e 6 5 , 0 0 K č ) ; c e n a p r o S K 3 , 9 9 € ( p r e p r e d p l a t i t e ľo v 2 , 3 9 € )

Jak si vytvořit vlastní oázu klidu

11/2018

Designové křeslo

Vyrobte si stylový kus nábytku

Abeceda svěrek

Poradíme s pomocníky do dílny

Knihy

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.

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

DVOUMĚSÍČNÍK PRO ORTOPEDY, TRAUMATOLOGY A REVMATOLOGY

ISSN 1802-1727

www.ortopedieaktualne.cz

ROČNÍK 12

3/2018

O D B O R N Ý

Č A S O P I S

logo
P - krátká
R O černobílá
L É varianta
K A Ř E

akademie

Zadní artroskopické přístupy
do kolenního kloubu
Posterior arthroscopic approaches
to the knee
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

HISTORIE ORTOPEDIE
(HISTORY OF ORTHOPEDICS)
Historie zlomeniny hlavice femuru
Pipkin fracture of the femoral head

Zdravotnictví a medicína
Diabetologie
Diabetologie

ZPRÁVY, RECENZE, INFORMACE
(NEWS, REVIEWS, INFORMATION)
Dubai a Spojené arabské emiráty
očima ortopeda
Dubai and United Arab Emirates
with orthopedic eyesn
XXXVIII. Červeňanského dni v Bratislavě
XXXVIII. Červeňanského days
in Bratislava
Současné možnosti farmakoterapie
osteoartrózy: aktuální informace
z ortopedického sympozia 2018
Contemporary options in the
pharmacotherapy of osteoarthritis:
current news from orthopedic
symposium 2018

Diabetologie
Nezralý novorozenec

Bolesti břicha

■

Diabetologie
Diabetologie

v péči praktickéhoDiabetologie
lékaře

logo -Diabetologie
krátká černobílá varianta negativ

Diabetologie
Diabetologie
Diabetologie
Diabetologie
Diabetologie
Diabetologie

■

Diagnóza a léčba ADHD
v dospělém věku

■

Jak reálné jsou obavy
odvykajících kuřáků
ze zvýšení hmotnosti?

Zdravotnictví a medicína
Diabetologie

logo - dlouhá černobílá varianta negativ

Diabetologie
Diabetologie
Diabetologiew
02
Diabetologie
Diabetologie

Diabetologie

Diabetologie

VYDÁNÍ

2018
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2018
Zdravotnictví
a medicína

Diabetologie

Diabetologie

Další témata:

Z OBSAHU

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

J E O FI C I Á L N Í M PA RTN E RE M C E LOŽ I VOTN Í H O
VZ D Ě LÁVÁ N Í L É KA ŘŮ Č E SK É L É KA ŘSK É KO M O RY

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
MĚSÍČNÍK PRO ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Postgraduální medicína

Postgraduální

Diabetologie

9 772570

N E Z ÁV I S LÝ / K R I T I C K Ý / FA S C I N U J ÍC Í

BMW ŘADY 3

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

I K A
T E C H N

Triumph Tiger 800 / Suzuki V-Strom 1000 / Honda Africa Twin / BMW F 850 GS

PRVNÍ
JÍZDA

FOCUS

VYBÍRÁME

VELKÝ PŘEHLED
NEJLEPŠÍCH AUT
S PRAKTICKÝMI
POSUVNÝMI DVEŘMI

tvořivosti
OMLAZENÁ STÁLICE
S OMLAZENOU
FABIÍ

VOLKSWAGEN GOLF vs. FORD
Souboj roku má nečekaného vítěze!

Století

/

T
R A D O S

/

casopisUSS

Co víme
o nástupci
Rapidu?

NOVINKY 2019
MODELY V DETAILU
OČEKÁVANÉ

2018

A C E
I N F O R M

39,90 Kč

@motocyklczech

ZÁŘÍ 2018

ŠKODA
SCALA

11

LISTOPAD

TEST ZIMNÍCH PNEU
205/55 R 16
SPOLEHLIVÝ PRŮVODCE SVĚTEM AUT • RADY • TESTY • ZÁBAVA
Jedna od renomovaného
výrobce zcela propadla!

FASCINUJÍCÍ

INFORMACE / RADOST / TECHNIKA / LIDÉ / FASCINACE

/

Aero Minor Sport • Avia A11 • Laurin a Klement 110 • Škoda 110 Super Sport • Škoda 1000 MB • Škoda 1100 OHC • Škoda 200 RS • Škoda 706 RO • Škoda 935 • Tatra 613 kupé • Tatra 813

KRITICK Ý

ZÁŘÍ 2018

/

5/2018

L I S TO PA D 11/ 2018

N E Z ÁV I S LÝ

Ročník 12, vydání: 5/2018, cena: 99,90 Kč, 4,75 €

LISTOPAD 11/2018

PEUGEOT 508
Vyzkoušeli jsme
novou vlajkovou loď
v nejsilnější verzi GT

• 1 ekonomický týdeník
• 2 online TV
• 1 ekonomický měsíčník
• 1 dětský měsíčník
• 1 čtvrtletník pro maminky
• 6 motoristických titulů
• 1 vojenskohistorický magazín
• 2 sportovní tituly
• 5 ekonomických speciálů
• 2 lifestylové speciály
• 14 webů
• 40 odborných eventů
• 40 odborných knižních titulů
• 22 lékařských titulů
• 200 knižních titulů ročně

Zdravotnictví
a medicína

Filip Vrubel:
„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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Milostný příběh s tóny smutku

Víkend s Miriam
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.
Váz., 160 stran, 130 x 200 mm, 249 Kč
KATEGORIE AAA

Italské dvojhubky

P. S. z Paříže

Matčina volba

Váz., 184 stran, 130 x 185 mm
Cena 269 Kč, KATEGORIE AAA

Váz., 280 stran, 140 x 210 mm
Cena 349 Kč, KATEGORIE AAA

Váz., 328 stran, 145 x 225 mm
Cena 349 Kč, KATEGORIE AAA

Marta Kučíková

102

Mladá fronta jaro–léto 2019

Marc Levy

Samantha Kingová

Italské jednohubky
Marta Kučíková

Třísky
Iva Pekárková

Svetr ze zbytků
Milena Štráfeldová

beletrie, 360 stran, 349 Kč

beletrie, 208 stran, 299 Kč

Kdyby tak na mě
někdo někde čekal
Anna Gavalda

Voda mrtvá a živá
Sophie Macintoshová

Pár kroků vpřed
Graeme Simsion, Anne Buistová

Primární důvěra
– prst na spoušti
Martin Goffa

Pět plus tři
Arne Dahl

beletrie, 176 stran, 239 Kč

beletrie, 272 stran, 349 Kč

beletrie, 328 stran, 349 Kč

Dílo – Spisy 6
Bohumil Hrabal

beletrie, 432 stran, 549 Kč

Moje bejby Amerika
Jana LeBlanc

beletrie, 232 stran, 299 Kč

beletrie, 176 stran, 249 Kč

beletrie, 216 stran, 249 Kč

beletrie, 328 stran, 349 Kč

Dědictví špionů
John le Carré

beletrie, 264 stran, 299 Kč

Než přišla bouře
Tami Oldhamová Ashcraftová,
Susea McGearhartová
beletrie, 216 stran, 299 Kč

Mladá fronta jaro–léto 2019
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Rozhovory s předními českými osobnostmi

Nesmrtelní
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.
Nesmrtelní dokazují, že v každém věku je možné být aktivní, pracovat, tvořit nebo se věnovat
svým koníčkům.
Váz., 376 stran, 170 x 215 mm, 399 Kč
KATEGORIE AAA

Moudrost vlků

Meghan

Váz.,272 stran, 130 x 200 mm
Cena 349 Kč, KATEGORIE AAA

Váz., 280 + 32 stran, 145 x 225 mm
Cena 349 Kč, KATEGORIE AAA

Elli H. Radingerová
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Andrew Morton

Jak chovat muže
Daniela Kovářová

Váz., 232 stran, 130 x 185 mm
Cena 299 Kč, KATEGORIE AAA

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

Charlotta –Žena T.G.M.
Lenka Slívová

Ivan Mládek obrazem i slovem
Ivan Mládek, Petr Zajíc
naučná, 192 stran, 399 Kč

Dávat koním křídla
Petr Feldstein

naučná, 296 stran, 399 Kč

naučná, 352 stan, 399 Kč

Třetí říše ve 100 objektech
Roger Moorhouse

Šumava 1938
Jan Lakosil

naučná, 272 stran, 429 Kč

naučná, 200 stran, 399 Kč

K čemu samé jedničky
Ondřej Šteffl

naučná, 208 stran, 279 Kč

Sisu: Odolnost, síla a štěstí po finsku
Katja Pantzar
naučná, 232 stran, 349 Kč

České minipivovary
Ondřej Stratilík

naučná, 144 stran, 249 Kč

Rodičovština
Jennifer Lehrová

naučná, 264 stran, 299 Kč

Průvodce budoucností
Jan Müller
naučná, 272 stran, 349 Kč

Voda včera, dnes a zítra
Zbyněk Hrkal
naučná, 216 stran, 299 Kč
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Poznejte tajemnou říši Alchymie, kde ožívají zapomenuté legendy!

Fíla, Žofie a Smaragdová
deska
Petr Stančík
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.
Každá z kapitol je doplněná hravým kvízem, díky
čemuž můžou děti příběh dále rozvíjet.
Váz., 112 stran, 210 x 240 mm, 299 Kč
KATEGORIE AAA

Děsná dvojka dělá psí kusy

Vojáčci

Polštářoví podvodníci

Váz., 244 stran, 150 x 200 mm
cena 279 Kč, KATEGORIE AAA

Pavel Kolín, Jakub Kolín

Váz., 96 stran, 190 x 220 mm
cena 279 Kč, KATEGORIE A

Mac Barnett, Jory John
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Legionáři – rytíři – samurajové Daniela Krolupperová
Brož., 64 stran, 225 x 297 mm
cena 269 Kč, KATEGORIE AAA

Městečko Lážoplážo: Křáp Pařát
Tereza Pařízková
dětská, 120 stran, 299 Kč

Báchorky blanického rytíře
Miloš Zapletal

Čeští cestovatelé
Jana Jůzlová, Jiří Fixl

Už z těch rodičů šílím
Pete Johnson

Malá baletka Nela
a tančící kocour
Darcey Bussellová

Titeuf – Na plný koule
Zep

Strachopedie
Julie Winterbottomová

Jak zvířátka bydlí
Cristina Banfi, Cristina Peraboni

dětská, 96 stran, 299 Kč

Amálie Zubatá
Laura Ellen Andersonová

dětská, 208 stran, 259 Kč

dárečky

dětská, 224 stran, 269 Kč

Vykutálené

Vykutálené

da�rečky

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.

Smrtelné stroje
Philip Reeve

dětská, 88 stran, 349 Kč

dětská, 312 stran, 349 Kč

dětská, 48 stran, 249 Kč

dětská, 96 stran, 189 Kč

Vykutálené

da�rečky
Jane Bullová

Jane Bullová

Dárec̆ky
vĕnujte s láskou.

ISBN 978-80-204-4938-2

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

Veliké sčítání zvířat
dětská, 48 stran, 299 Kč

Vykutálené dárečky
Jane Bullová
dětská, 62 stran, 249 Kč

dětská, 224 stran, 249 Kč

dětská, 64 stran, 349 Kč
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www.mfpredplatne.cz

Předplatné týdeníku Euro
49 vydání
týdeníku Euro
na 6 měsíců
za 1175 Kč

limitovaná
neprodejná
edice

+
kniha
Dvacet let
týdeníku Euro

V PRŮBĚHU ROKU VYDÁVÁME TAKÉ
TYTO PŘÍLOHY PRO PŘEDPLATITELE:
Top
advokátní
kanceláře

Top
miliardáři

Top
restaurace

Top
amazing places

Top
české pivo

Průvodce

ČESKÝMI

PIVOVARY

TOP

MILIARDÁŘI

2018

15. 10. 2018 • CZ 99 Kč

01

100 nejbohatších
Čechů a Slováků

TOP MLD 2018_hotovo.indd 1

9 771212 312014

6× magazín
Esence

05.10.2018 8:19:10

Objednávejte na
www.europredplatne.cz

2018

ŠPIČKOVÍ AUTOŘI • NOVÁ FAKTA • UNIKÁTNÍ FOTOGRAFIE
1/2018

Kč 79,90 € 3,99

Šestidenní válka
Změnila geopolitické
poměry na Blízkém
východě

Sovětská operace Bagration 1944

Proč se ještě východní
fronta nezhroutila
Maďarsko 1956

Ohrožení sovětského systému

Shiroyama 1887

Hořký konec posledního
samuraje

V labyrintu Dantova pekla
Vyšetřování válečných zločinů
v bývalé Jugoslávii

Římské
legie
Dril a logistika:
Co dominovalo
v high-tech
armádě?

DEN D 1944

II/2018

Kč 149,90 € 7,49

„Expert na invazi“

Generál Dwight D. Eisenhower

DEN D 1944

II/2017

RD“
„OPERACE OVERLO
CŮ
VYLODĚNÍ SPOJEN

Tuhé boje

Invaze na ostří nože

Osvobození Paříže

Triumfální návrat Charlese de Gaulla

Útěk wehrmachtu
Předzvěst totální porážky

www.mfpredplatne.cz
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DOPORUČUJEME

časopis
PRO NEJMENŠÍ
kreativní
učení

obrázkové
příběhy

tvoření

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

www.casopispuntik.cz
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Nakupujte pohodlně
na novém e-shopu Mladé fronty

