kontakty
Fakturační adresa:
Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany
Korespondenční adresa:
Mladá fronta a.s. – divize Knihy
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 225 276 195
e-mail: prodej@mf.cz
www.mf.cz, www.kniha.cz

razítko

Ediční plán v elektronické
podobě ke stažení zde:

2019
Ediční plán
podzim–zima

DOPORUČUJEME
Podzim–zima 2019

Kerri Maherová

Debutantka z rodu Kennedyových

Beletrie
Kerri Maherová
Mladá fronta

Debutantka
z rodu Kennedyových
Román inspirovaný životem
Kathleen „Kick“ Kennedyové

Martin Vopěnka

LÁSKA V ČASE
BEZSMRTNOSTI
MLADÁ FRONTA

Naučné
HOLKY TO NĚKDY
NEMAJ LEHKÝ
Radkin Honzák

moderní etiketa

Klára Mandausová
Alena Večeřová Procházková

Mladá fronta
Mladá

U

Ladislav Špaček

ITŘ K
VN

HY
NI

P3

M

D Ě D E ČK U, V YP R ÁV Ě J O S V Ě TĚ

Dětské
CD

ETI K ETA A ETI K A
P R O D ĚTI

Ladislav Špaček

Ilustrace Sylva Francová

MLADÁ FRONTA

Mladá fronta

fronta

OBSAH
BELETRIE
SVĚTOVÁ PRÓZA
Rosella Postorino / U HITLEROVA STOLU..................................................................... 8
C. A. Fletcher / CHLAPEC A JEHO PES NA KONCI SVĚTA......................................... 10
Kerri Maherová / DEBUTANTKA Z RODU KENNEDYOVÝCH...................................... 11
Emmanuelle Pirotteová / DNESKA ŽIJEME................................................................ 12
Jennie Rooneyová / RUDÁ JOAN................................................................................ 13
Monisha Rajeshová / CESTA KOLEM SVĚTA V 80 VLACÍCH...................................... 14
ČESKÁ PRÓZA
Bohumil Hrabal / KRASOSMUTNĚNÍ......................................................................... 16
Martin Vopěnka / LÁSKA V ČASE BEZSMRTNOSTI................................................... 17
PSYCHOTHRILLER
Rachel Abbottová / DŮM NA ÚTESU.......................................................................... 18
Louise Jensenová / DAR.............................................................................................. 19
KRIMI/THRILLER
Megan Goldinová / ŽENA NA LESNÍ CESTĚ.............................................................. 20
Claire Seeberová / MACECHA..................................................................................... 21

NAUČNÁ LITERATURA
Radim Kratochvíl / ECCE HOMO FORMAN................................................................ 24
Miloš Zapletal / ZA ZÁDY SLAVNÝCH....................................................................... 26
Luděk Sobota / HOLÉ A TRAPNÉ DÝCHÁNÍ............................................................... 28
Anastázie Harris / KRÁLOVSKÁ REVOLUCE KATE A MEGHAN................................. 29
Christie Goodwinová / ED SHEERAN PŘED OBJEKTIVEM........................................ 30
Ladislav Špaček / MODERNÍ ETIKETA........................................................................32
Radkin Honzák, Alena Večeřová Procházková, Klára Mandausová
/ HOLKY TO NĚKDY NEMAJ LEHKÝ......................................................................... 34
Anna Lukešová / ROZČESEJME ČESKO..................................................................... 36
Jana LeBlanc, Martina Pavlová / JSEM SKVĚLÁ!....................................................... 37
Richard Askwith / NEZLOMNÁ.................................................................................. 38
Václav Bruna / OPILÝ KORÁB ANEB ŘEKY MÉHO ŽIVOTA........................................ 40
Jan Mikolášek / PAMĚTI PŘÍRODNÍHO LÉČITELE.......................................................41
Josef Maršálek / PÉCT, MILOVAT A ŽÍT....................................................................... 42
Mladá fronta podzim–zima 2019

3

Marta Kučíková / PO ITALSKU DO HUBKY.............................................................................. 44
Daniela Kovářová / JAK ZHUBNOUT A NEZBLBNOUT............................................................ 46
Roman Kutálek / HASIČI......................................................................................................... 48
Gabriela Nedoma / PŘÍRODNÍ AFRODIZIAKA......................................................................... 50
Rudi Beiser, Helga Ell-Beiserová / TINKTURY Z LÉČIVÝCH BYLIN............................................ 52
Claudia Ritterová / ČARODĚJNÉ BYLINY................................................................................ 53
Günther Bloch, Elli H. Radingerová / VLČÍ MLUVA PRO PEJSKAŘE......................................... 54
Milan Jenčík / KLATBA SUDET................................................................................................. 56
Jan Lakosil / SUDETY KRÁSNÉ I BOUŘÍCÍ............................................................................... 57
Ljudmila Pavličenková / PANÍ SMRT....................................................................................... 58
Lawrence Paterson / BRANDENBURG...................................................................................... 60
Clifford Shore / S BRITSKÝMI ODSTŘELOVAČI DO ŘÍŠE.......................................................... 62
František Emmert / MODERNÍ ČESKÉ DĚJINY........................................................................ 63
Daniel Povolný a kol. / DEN HANBY 1969................................................................................ 64
Petr Toman, Ondřej Šebesta / ADVOKÁTI PROTI TOTALITĚ...................................................... 66
Jaroslav Šedivý / ZPÁTKY DO EVROPY.................................................................................... 67
Pavel Černý / ČERNÝ MEZI ČERNÝMI..................................................................................... 68
Martin Dubánek / ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA VE FOTOGRAFIÍCH 1945–1960.................. 70
TANKY.................................................................................................................................... 71
Kamil Miketa / VŮNĚ MĚSÍCE................................................................................................. 72
Kamil Miketa / TŘICET LET OD OBNOVY SVOBODNÉHO PODNIKÁNÍ V ČESKOSLOVENSKU..... 74
Wu Xiaobo / TURBULENTNÍ DEKÁDA..................................................................................... 75
Miloš Škorpil / ŠKORPILOVA BĚŽECKÁ BIBLE........................................................................ 76
Antonín Plachý, Luděk Procházka / FOTBAL............................................................................ 78
Sheila Taormina / KRAUL........................................................................................................ 79
Dean Karnazes / MOJE CESTA DO SPARTY............................................................................. 80
Kobe Bryant / MENTALITA MAMBY.......................................................................................... 81
Petr Vabroušek / JAK NA TRIATLON........................................................................................ 82
Richard A. Schmidt, Timothy D. Lee / MOTORICKÉ UČENÍ A VÝKON....................................... 83

4

Mladá fronta podzim–zima 2019

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Ladislav Špaček / DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O SVĚTĚ.................................................... 86
Daniela Krolupperová / VÁNOČNÍ POHÁDKA........................................................... 88
Ulrich Hub / POSLEDNÍ OVEČKA.............................................................................. 89
Ester Stará / MILDA A MILDA: JAKOU BARVU MÁ RADOST..................................... 90
Daniela Krolupperová / ZPRÁVY Z PELÍŠKU.............................................................. 92
Lucie Sunková / MEDVÍDEK VILDA............................................................................ 93
Valter Fotago, Isabella Grottová / BAREVNÁ ŘÍŠE ZVÍŘAT........................................ 94
Thomas Müller / ZVÍŘATA V ZIMĚ.............................................................................. 95
Darcey Bussellová / NELA A PROKLETÁ KORUNKA – MALÁ BALETKA 15................. 96
Astrid Fossová / KOUZELNÝ VODOPÁD – SESTRY ZE SNĚHOVÉHO KRÁLOVSTVÍ 4..... 97
Linda Chapmanová / OSUDOVÍ KAMARÁDI............................................................. 98
Helen Petersová / ŠTĚŇÁTKO MRÁČEK – JASMÍNČINA ZVÍŘÁTKA 3........................ 99
Gill Lewisová / ŠPEKÁČKOVA PSÍ AKADEMIE – MAXÍK.........................................100
Alex T. Smith / PAN TUČŇÁK A ZTRACENÝ POKLAD............................................. 101
Laura Ellen Andersonová / AMÁLIE ZUBATÁ A ZLODĚJ PAMĚTI............................. 102
Andreas Schlüter / FRANKENSTEIN A JÁ................................................................103
Alvin Schwartz / NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT..............................................................104
Philip Reeve / PEKELNÉ VYNÁLEZY – SMRTELNÉ STROJE 3..................................106
Pete Johnson / JAK UPGRADOVAT RODIČE.............................................................107
Amanda Liová / PŘÍBĚHY POZORUHODNÝCH DĚTÍ...............................................108
Nancy Kruliková a Amanda Burwasserová / FOTBALOVÝ NERVÁK
– PROJEKT ROBOT............................................................................................................... 110
Cristiano Ronaldo / STRIKER FORCE 7.................................................................... 111
Rachel Renée Russellová / DENÍK MIMOŇKY – BEZ FILTRU! TVOJE DENÍČKOVÁ
ZPOVĚĎ!................................................................................................................. 112
Rachel Renée Russellová / MAXOVY TRABLE 3 – MISTRNÉ MANÉVRY.................... 113
PŘÍRUČKA PŘEŽITÍ – SUPERHRDINOU SNADNO A RYCHLE................................ 114
Gareth Moore / HLAVOLAMY, HÁDANKY A RÉBUSY PRO CHYTRÉ DĚTI................ 115

Mladá fronta podzim–zima 2019

5

BELETRIE

Mezinárodní bestseller inspirovaný pravdivým příběhem.
Kam až je přípustné zajít, abychom přežili?
SVĚTOVÁ PRÓZA

U Hitlerova stolu
Rosella Postorino

Váz., asi 304 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

Teprve ve svých devadesáti letech přiznala poslední z Hitlerových ochutnávaček, Margot Woelková, co během války dělala. Jejím příběhem se
Rosella Postorino inspirovala při napsání strhujícího románu, který v Itálii obdržel řadu cen a byl
přeložen do mnoha jazyků.
Německo, rok 1943. Mladá Rosa odjede po
smrti rodičů z rozbombardovaného Berlína na
venkov, k rodině manžela Gregora, který bojuje
na ruské frontě. Tam ji spolu s dalšími devíti ženami najmou na práci ochutnávačky pro Adolfa
Hitlera. Dvakrát denně musejí dívky hrát smrtící
ruletu a ochutnávat pokrmy, které míří na vůdcův
stůl. V neustálém strachu ze smrti vznikají mezi
ženami pevná, i když ne vždy harmonická pouta.
Nejednoznačný je i Rosin vztah k nadporučíkovi
Zieglerovi, který v mladé dívce začne vzbuzovat
kromě strachu i touhu.
Rosella Postorino odvážně proniká do nejednoznačnosti lidských vztahů a potřeb a klade
si otázku, co znamená být a zůstat člověkem. Vypráví neuvěřitelný osud ženy v pasti, bezbranné
vůči násilí v okolním světě, a přesto plné mládí,
vášně a touhy po přežití.

Přeložila Jana Montorio Doležalová
připravujeme
e-book
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ROSELLA POSTORINO je oceňovaná italská autorka a překladatelka. Publikovat začala v roce
2004, svůj první román La stanza di sopra
vydala v roce 2007. V roce 2013 obdržela cenu
International Prize Città di Penne. Její poslední
román U Hitlerova stolu (2018) získal v Itálii hned
několik ocenění, mezi jinými Premio Campiello
Literary Prize a Rapallo Carige Prize, a byl
přeložen do mnoha jazyků.

Tato kniha – která hovoří o lásce, hladu,

přežití a lítosti – se vám vpálí přímo do

srdce.

SVĚTOVÁ PRÓZA

Marie Claire
Vtáhne vás do děje jako skvělý film.

Vanity Fair

jazykem
ost zachytit jediným tahem a krásným
Fascinující román… Autorčina schopn
dá, že o ní neslyšíme naposledy.
pocity viny, studu, lásky a lítosti napoví

The New York Times Book Review

Román
ěkolik
získal n h
íc
literárn
cen.
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Dobrodružná sága o odvaze, lásce a naději

SVĚTOVÁ PRÓZA

Chlapec a jeho pes
na konci světa
C. A. Fletcher

Váz., asi 344 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

Velký
knižní
čtvrtek

Dospívající Griz žije spolu s rodiči a sourozenci na
ostrově a za celý život se nesetkal ani s tolika lidmi, aby z nich bylo možné postavit dvě mužstva
a zahrát si regulérní fotbalový zápas. Před několika generacemi totiž lidé až na pár výjimek ztratili
schopnost mít děti, a tak teď civilizace leží v troskách a na celém světě přežívá jen několik izolovaných skupinek. Všechno se točí kolem získávání
obživy a zásob na zimu, jen občas se Griz spolu
s otcem a bratrem vydá na „vikinskou výpravu“
do okolí a v polorozpadlých, dávno opuštěných
domech hledají potřebné nástroje a součástky
i další užitečné věci, které se kdysi vyráběly.
Monotónní život na ostrově však jednoho dne
naruší příjezd záhadného cizince. Než se rodina
vzpamatuje, odváží si jejich návštěvník řadu věcí,
které mu nepatří, a spolu s nimi i jednoho z Grizových psů. Griz to tak ovšem nehodlá nechat
a pustí se za zlodějem. Ačkoli ze světa už mnoho
nezbývá, opravdový konec nastane až poté, co
ztratíme naději a necháme to, co milujeme, napospas osudu.

Přeložila Lucie Johnová

Fletcherův román má nezaměnitelnou
atmosféru… svět
blízké budoucnosti v něm nacházíme v
troskách… Skvělá dobrodružná sága zakončená dějovým
zvratem, který
vám vyrazí dech.

Entertainment Weekly
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připravujeme
e-book

Působivý román inspirovaný životem Kathleen „Kick“ Kennedyové,
zapomenuté rebelky z jedné z nejmocnějších politických dynastií
Debutantka z rodu Kennedyových

Kerri Maherová

Kerri Maherová
Mladá fronta

Londýn, 1938. Když jejího otce jmenují do funkce amerického velvyslance v Británii, Kathleen
„Kick“ Kennedyová je nadšená. Inteligentní a samostatná dívka touží uniknout dohledu
přísné matky Rose, šprýmům starších bratrů
Jacka a Joea a srovnávání se sestrou Rosemary. Svým charismatem a duchaplností působí
na anglické vyšší kruhy jako živá voda a brzy si
podmaní i Billyho Hartingtona, budoucího vévodu z Devonshiru.
Jejich láska je však zapovězená, protože
katoličtí Kennedyové ani Billyho aristokratická
protestantská rodina tento svazek nikdy neschválí. Krátce nato se svět ocitne ve víru druhé
světové války a Kennedyovi jsou nuceni vrátit
se do Spojených států. Kick získává pozici novinářky a připojuje se k Červenému kříži, aby se
mohla vrátit do Anglie. Zde ji čeká rozhodnutí,
ke komu je skutečně loajální – zda ke své rodině,
nebo ke své lásce…
Debutantka z rodu Kennedyových je příběhem
silné a emancipované dívky žijící v době, kdy mít
vlastní názory a jít si svou cestou u žen nebylo
v módě… Nabízí zajímavý vhled do života jedné
z nejmocnějších rodin světa, která ve dvacátém
století psala dějiny.

Kerri Maherová

Debutantka
z rodu Kennedyových
Román inspirovaný životem
Kathleen „Kick“ Kennedyové

Váz., asi 352 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

Dynamický a poutavý příběh, který
zaujme nejen fanoušky televizního
seriálu Panství Downton.

USA Today

Přeložil Martin Kapalka
nedyových

Kerri Maher

ová

Debutantka

z rodu Ken
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Velký
knižní
čtvrtek

připravujeme
e-book
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Zrození mimořádného vztahu

SVĚTOVÁ PRÓZA

Dneska žijeme
Emmanuelle Pirotteová
Prosinec 1944 v době vrcholící německé protiofenzivy v belgických Ardenách. Zoufalý farář
hledá, kam schovat opuštěnou sedmiletou židovskou dívku Renée, a v panice ji svěřuje do
ochrany dvěma náhodně projíždějícím americkým vojákům. Netuší však, že se jedná o převlečené záškodníky SS, jejichž jediným úkolem je
zničit spojenecké síly. Ti proto neváhají ani chvilku a rozhodnou se dívku chladnokrevně zastřelit.
V okamžiku střelby však jeden z nich, znepokojený pohledem dítěte, znenadání namíří zbraň proti svému kolegovi. Začíná běh o záchranu děvčete
i vojáka, v němž se zobrazí v plné nahotě chování
člověka ve vyhrocených situacích, kdy jde o život,
a v němž ani jedna postava není černá ani bílá.
Váz., 176 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

Prvotina belgické scénáristky a historičky EMMANUELLE PIROTTEOVÉ (1968) obdržela řadu
prestižních francouzských ocenění, jako je Prix
Historia, Prix Edmée-de-la-Rochefoucauld a Prix
des lycéens de littérature, a byla posléze přeložena do patnácti jazyků. V současné době se připravuje její filmová adaptace.

Přeložila Dana Melanová
připravujeme
e-book
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Dramatický příběh ženy v osidlech špionážní služby

SVĚTOVÁ
ČESKÁ PRÓZA
PRÓZA

Rudá Joan
Jennie Rooneyová
Napínavý a čtivý román je inspirovaný skutečným přiběhem Melity Norwoodové, která byla
v roce 1999, ve věku 87 let, odhalena jako nejdéle sloužící špionka pro KGB v dějinách Velké Británie. 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 Joan zatáhnou do svých špionážních sítí.
Pravdu o nich se Joan ale dozví až při vyšetřování.
V roce 2018 byla natočena filmová adaptace
románu s Judi Denchovou v hlavní roli již zestárlé Joan.
JENNIE ROONEYOVÁ (1980) se narodila v Liverpoolu. Vystudovala historii na univerzitě
v Cambridge a vyučovala angličtinu ve Francii.
Nyní pracuje jako právnička v Londýně. Její první román Inside the Whale získal řadu ocenění
a byl nominován na Costa First Novel Award.
Rudá Joan je její třetí literární dílo.

Váz., 376 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

Přeložila Helena Hartlová

připravujeme
e-book
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Dobrodružné putování za rozmanitými krajinami,
lidmi a spoustou krásných tratí
SVĚTOVÁ PRÓZA

Cesta kolem světa
v 80 vlacích
Přes 70 000 kilometrů dobrodružství
na kolejích

Monisha Rajeshová

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

připravujeme
e-book

Když Monisha oznámila svůj záměr absolvovat
cestu kolem světa v 80 vlacích, všichni si jen klepali na čelo. Přesto netrvalo dlouho a ona skutečně hodila batoh na záda, vzala za ruku svého
snoubence Jema a vydala se na pečlivě naplánovanou pouť po kolejích čítající více než 70 000
kilometrů z jednoho konce světa na druhý a zase
zpátky.
Během sedmi měsíců jim za okénkem ubíhaly
tak rozdílné kraje jako Mongolsko, Kanada, Čína,
Japonsko, Kazachstán, Rusko, Amerika, a dokonce se odvážili i do Severní Koreje. Projeli se po
Transsibiřské magistrále, luxusním Orient Expresem, japonskými rychlovlaky, ale také ušmudlanými lokálkami. Potkali spoustu zábavných, svérázných a milých pasažérů, s nimiž si směňovali
jídlo i životní příběhy.
Monisha Rajeshová, novinářka působící mimo jiné v denících The Guardian či The New York
Times, o svém putování vypráví tak, že si tu každý
najde svoje. Bizarní i komické zážitky z vlaků střídá poetický popis krajiny nebo hekticky pulsujících velkoměst, nechybí společensko-politický
kontext, historické vsuvky a vtipné komentáře.
Po přečtení dostane každý chuť sbalit si svých
pět švestek a nasednout do prvního dálkového
expresu.

Přeložila Lucie Šavlíková
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MONISHA RAJESHOVÁ je britská novinářka. Její texty vycházely v časopisu Time a v denících New York Times a Guardian. Sunday Telegraph publikoval její sloupek o cestě kolem
světa. Autorčina první kniha Cesta kolem Indie v 80 vlacích (2012) měla u čtenářů i kritiky
velký úspěch a deník Independent ji zařadil mezi nejlepší knihy o Indii. Monisha žije s manželem a dcerou v Londýně.

SVĚTOVÁ
ČESKÁ PRÓZA
PRÓZA
ch způsobů. Její
Monisha Rajeshová si pro poznávání světa vybrala jeden z nejlepších možný
vlakem nejlepší:
cesta není ani příliš rychlá, ani příliš pomalá a daří se jí to, co je na cestování
dostat se k jádru věci. Připravte se na velmi příjemnou jízdu.

Michael Palin
nší detail… její vyRajeshová je neúnavně zvídavá a má úžasnou schopnost vystihnout sebeme
relativně pomalým
právění vás vtáhne… Pokud máte chuť dozvědět se něco o cestování po světě
očima vypratempem, zkuste nastoupit do tohoto vlaku a vyhlédnout z okénka – uvidíte svět
spolu s ní hledali
věčky, která vás vezme na neuspěchanou pouť popírající zákony času, abyste
autentičnost a lidskost.

Geographical
uchý styl, vidí
Rajeshová je nová stoupající hvězda cestovatelského žánru… má čtivý a jednod
být vážná, i to
všechno a naslouchá každému; když chce, umí být vtipná, a když potřebuje
na večerní party…
zvládne skvěle… její vyprávění uhání nenuceně vpřed jako poutavý rozhovor

Daily Mail
Mladá fronta podzim–zima 2019
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Klasika v novém kabátu

ČESKÁ PRÓZA

Krasosmutnění
Bohumil Hrabal

Váz., 272 stran
120 x 165 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE C

Kniha povídek Krasosmutnění je střední částí
vzpomínkové trilogie Městečko u vody, která postupně vycházela v období let 1976–1981. Patří
ke knihám, které Hrabal rozšířil, obohatil o nové
motivy a nové postavy a upravil do podoby stravitelné pro cenzuru.
Navazuje na Postřižiny a pokračuje ve vzpomínkách na období, kdy odrostl dětským kalhotám, až po konec války, na dobu prožitou v nymburském pivovaru.
Bohumil Hrabal vzpomíná na dětství a dětským pohledem popisuje život otce, matky, strýce Pepina i maloměstské figurky. Období končící
nacistickou okupací a osvobozením Rudou armádou je ztracené v hlubině času a tato ztráta je vykompenzována idylickým – byť nepřikrášleným –
pohledem dítěte.

připravujeme
e-book
již vyšlo
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Romeo a Julie v čase hvězdných válek

Láska v čase bezsmrtnosti
Jako Romeo a Julie jsou si vzdálení Ron a Jelsa – příslušníci nikoliv znepřátelených rodů, ale
lidských civilizací v galaktickém věku. Přitom
základní otázka, o kterou se vedou spory, je čistě filozofická: týká se nesmrtelnosti a posmrtnosti. Zatímco Ronova civilizace obývající planetu Syrus věří v pokračování života v nebeském
řádu, Jelsina civilizace Oxydu se smrtí zápasí –
usiluje o nesmrtelnost a opravdu se jí už daří lidský život velmi prodlužovat.
Příběh však začíná o celých sto let dříve,
než se Ron a Jelsa dostanou do osudového milostného střetu. V té době geniální vědec Alvarez konstruuje přístroj schopný tomu, kdo do
něj vstoupí, zprostředkovat kvantově duchovní podstatu vědomí i celého vesmíru. Takzvaný
psycholab je schopný nahlížet tato kvanta zevnitř – to proto, že jeho základ tvoří živý lidský
mozek…
MARTIN VOPĚNKA (nar. 1963), česky píšící spisovatel s židovskými kořeny, je autorem knih pro
dospělé, děti i mládež. Za román Nová planeta
(Mladá fronta 2015) obdržel cenu Zlatá stuha.
Velký ohlas měla také jeho trilogie Spící město
nebo román Pátý rozměr přeložený do angličtiny. Vopěnka ve své tvorbě čerpá z širokého přehledu, který získal studiem matematiky a fyziky,
cestovatelskými aktivitami i zájmem o osud lidské civilizace. Angažuje se také společensky – je
členem Asociace spisovatelů, Českého PEN klubu a předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

ČESKÁ PRÓZA

Martin Vopěnka

Martin Vopěnka

LÁSKA V ČASE
BEZSMRTNOSTI
MLADÁ FRONTA

připravujeme
e-book

Váz., 328 stran
140 x 210 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání září
KATEGORIE A

ěnka

Martin Vop

E
LÁSKA V ČAS
OSTI
BEZSMRTN
TA
MLADÁ FRON

již vyšlo
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Tímhle vše skončí. Někdo z nás musí zemřít

PSYCHOTHRILLER

Dům na útesu
Rachel Abbottová

Váz., 320 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

připravujeme
e-book

již vyšlo

Mark a Evie spolu prožili divoký románek. Po nenadálém úmrtí Markovy první manželky mu Evie
pomohla postavit se opět na nohy. Markova sestra Cleo ví, že by mu nový vztah měla přát, vůči
Evii je ovšem značně nedůvěřivá…
Když Evii začne doma potkávat jeden úraz
za druhým, její přátelé znejistí. Nemohl jí zranění způsobit Mark? Když je jednou v noci do jejich
domu na útesu povolána seržantka Stephanie
Kingová, najde ve zkrvavené posteli propletená
dvě těla.
Kde začíná vražda? V okamžiku, kdy člověk
pozvedne nůž, anebo už při první myšlence na
násilí? Porotu soudu, před nímž Evie stane, čeká
nelehké rozhodování – lze ospravedlnit vraždu?
Dům na útesu je temně poutavý psychologický thriller se všemi typickými znaky bestselleru
Rachel Abbottové – nechybí provokativní dilema,
propracovaná zápletka, strhující napětí ani brilantní charakterizace.

Přeložil Milan Lžička
Nesmírně návykový, podmanivý thriller.

Red

MLADÁ FRONTA

Rachel Abbottová

PRAVDA BOLÍ,
ALE LŽI ZABÍJEJÍ…

SKRYTÉ
OKNO
Psychothriller od autorky bestselleru Spi sladce
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audiokniha

Další strhující thriller od autorky bestselleru Sestra

PSYCHOTHRILLER

Dar
Louise Jensenová
Jenna dostane druhou šanci na život, když jí lékaři transplantují srdce mladé dárkyně, Callie.
Vyhledá dívčiny rodiče, aby jim osobně poděkovala, jenže čím víc rodinu poznává, tím silnější
má tušení, že jí něco zamlčují. Brzy začne Jenna
vídat ve snech i v bdělém stavu živé výjevy, které
sama nikdy neprožila. Mohly by to být vzpomínky dárkyně, přenesené do jejího těla buněčnou
pamětí? A co se jí to Callie vlastně snaží říct?
Callie údajně zemřela při autonehodě, ale řada
detailů nesedí. Na co měla utajený mobil a kam
zmizela její sestra Sophie, která se od pohřbu
nikomu neozvala? Má s Calliinou smrtí něco společného její snoubenec Nathan? Jenna je pevně
odhodlaná odhalit pravdu, i když ji to může stát
hodně: vztah s nejbližšími, příčetnost, a možná
dokonce i život.

Váz., 328 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

Přeložila Naďa Funyoková

vtáhnout vás rovnou
Louise Jensenová má úžasnou schopnost
lebte se v pohodlném
do příběhu… Takže všeho nechte a uve
hy, ztratíte o všechno
křesle, protože až se začtete do téhle kni
ostatní zájem.

již vyšlo

Angelnet Reviews

připravujeme
e-book
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Komu věřit, když sami sobě nemůžete?

KRIMI/THRILLER

Žena na lesní cestě
Megan Goldinová

Váz., 288 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

připravujeme
e-book

Poblíž zřídka používané lesní silnice se po silných
deštích objeví tělo mladé ženy. Inspektorka Mel
Carterová potřebuje určit totožnost oběti, aby
mohla začít pátrat po pachateli vraždy spáchané
před několika lety. Jenže všechny stopy už dávno
vychladly a starousedlíci nejsou příliš ochotní zasvětit Mel do místních tajemství a klepů.
Po stejné lesní cestě pravidelně běhá Julie
Westová, jejíž charismatický manžel Matt přednáší na zdejší univerzitě. Běhá, aby si vyčistila
hlavu a unikla stínům, které na jejich vztah vrhá
dávná tragédie Mattovy první ženy i jeho sklon
flirtovat se studentkami. Jednoho dne ale v lese
dojde k události, která s ní hluboce otřese a přinutí ji pochybovat o všem, čemu až dosud věřila:
o manželství, o sobě… a především o vlastních
vzpomínkách.

Přeložila Jana Jašová
MEGAN GOLDINOVÁ pracovala téměř dvacet
let jako zahraniční zpravodajka pro Associated
Press, Reuters a ABC. Specializovala se na oblast
Středního východu, psala o válce, míru a mezinárodním terorismu, cestovala po celém světě. Dnes žije s manželem a třemi syny v Austrálii
a píše čtenářsky velmi oblíbené romány. Žena na
lesní cestě je její debut.

bude bušit
Rodinný psychothriller v nejlepší formě – srdce vám
ještě dlouho po dočtení poslední stránky…

New Idea
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Dokonalá manželka. Rodina jako z pohádky. Nevěřte všemu, co vidíte…

KRIMI/THRILLER

Macecha
Claire Seeberová
Jeanie to v životě nikdy neměla snadné. Spolu s mladší sestrou Marlenou prožila ne zrovna idylické dětství, partnerství jí nevyšlo a po
čtyřicítce žila sama s dospívajícím synem – dokud nepotkala Matthewa, staršího zajištěného
muže, který ji nosí na rukou a probouzí v ní naději na nový začátek.
Matthew má z předchozího manželství dvě
děti a čtrnáctiletá Scarlett dává Jeanie nepokrytě najevo, že si s ní na šťastnou rodinku hrát
nehodlá. To je ale přece normální reakce a časem se to určitě spraví…
Problém je, že Jeanie má ve své minulosti
nepříjemné tajemství, které teď její křehké štěstí ohrožuje. Venkovský dům, kam se k Matthewovi nastěhovala, je navíc plný záhad a podivných
zvuků. Kdo si to s ní pohrává a posílá jí nenávistné vzkazy, co se skrývá za zamčenými dveřmi
a v temném koutě zahrady?
Snad sestry odhalí pravdu včas. Každá pohádka přece musí mít dobrý konec. Nebo ne?

Váz., 352 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

Přeložila Helena Hartlová

ho a odvážPsychothriller ve stylu pohádky – tak to je něco nové
dalšího přeného! Celou dobu jsem měla husí kůži v očekávání
ěh a osvěžující
kvapivého zvratu… Extrémně chytře napsaný příb
změna… Začtěte se hned teď!

připravujeme
e-book

Susi Hollidayová, autorka románu Temný les
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NAUČNÁ LITERATURA

Miloš Forman, jak ho neznáte. Doplněno dosud nezveřejněnými
fotografiemi ze soukromých archivů!
SLAVNÉ OSOBNOSTI

Ecce homo Forman
Miloš Forman pohledem blízkých
kolegů a přátel

Radim Kratochvíl

Váz., asi 340 stran
210 x 255 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book
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Kniha přináší možnost seznámit se se slavným
režisérem optikou lidí, kteří měli to štěstí s ním
spolupracovat anebo s ním nějaký čas pobýt
napříč dekádami celého jeho života.
Převážnou část tvoří vzpomínky Radima Kratochvíla, nevlastního bratra Petra a Matěje Formanů
a syna herečky Věry Křesadlové-Formanové, na jejich více než třicetileté setkávání. Během té doby
měl možnost procestovat s ním západní Evropu na
kolech a poznat díky tomu zajímavá místa, lidi i gastronomii, zažít alpská dobrodružství i oslnění Amerikou a americkým filmem s možností sledovat Formana při práci ve střižně.
Mezi dalšími přispěvateli najdeme slavné
hvězdy, lidi ze zákulisí známých projektů, ale
i několik „obyčejných“ přátel. Ti všichni přinášejí zajímavé, dosud neslyšené příběhy, doplněné
unikátními a převážně dosud nezveřejněnými fotografiemi ze soukromých archivů, které přibližují člověka Formana (odtud název Ecce homo
Forman) tak autenticky a plasticky, až ve čtenáři vyvolávají dojem, jako by ho poznával osobně.
Jejich vzpomínky se vztahují k různým životním
etapám i společným projektům a vyprávění nás
tak zavádí od časů dětství a mládí, kdy se formovala Formanova osobnost, přes jeho české
filmové začátky až ke slavnému americkému
období, kdy se stal režisérem světového jména
a držitelem dvou Oscarů za nejlepší režii.
Jeho životní příběh nejen baví, ale i inspiruje jako dobrodružný příklad hodný následování.
Protože, jak říkal sám Miloš, „stojí to za to“.

SLAVNÉ OSOBNOSTI

RADIM KRATOCHVÍL (1977 v Praze) je absolventem katedry filmových studií a katedry
sinologie FFUK. Pracuje na volné noze jako překladatel čínských filmů, průvodce v jazyce
anglickém a čínském, ale i jako knižní autor a nadšenecký filmový režisér. V nedávné době
dokončil svůj první filmový projekt s názvem Deadtown aneb Cesta tam a zase zpátky
(2018), ve kterém se dokumentárním způsobem zaměřil na zákulisí a unikátní způsob
práce Divadla bratří Formanů, tedy jeho vlastně nevlastních bratrů a jejich spolupracovníků. Napsal monografii s názvem Theodor Pištěk aneb filmové nebe první republiky
(2012). A ze 101 představitelů naší české kulturní scény sestavil knížku o svém otci Janu V.
Kratochvílovi s názvem Básník okamžiku (2015).

Miloš Forman a Jiří Menzel
žertují před Otakarem
Vávrou (1987)
Foto: Zuzana Mináčová

Miloš Forman režíruje Anette Benning
ve filmu Valmont (1989)
Foto: Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
© 1989 – PATHE FILMS

Miloš Forman při příjezdu na kole na filmový
festival do Karlových Varů (1990)
Foto: Zuzana Mináčová
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Zážitky ze zákulisí s předními osobnostmi českého showbyznysu

SLAVNÉ OSOBNOSTI

Za zády slavných
Miloš Zapletal

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

připravujeme
e-book

již vyšlo

Producent či manažer není vděčné povolání. Pečuje o umělce, po nichž zůstávají díla, jež budou navždy bavit čtenáře, posluchače či diváky.
Manažerovi zůstávají jen vzpomínky. Některé je
však škoda nezaznamenat. Kniha Za zády slavných je o životě a práci těch slavných, kteří začali svoji kariéru většinou před několika desetiletími, kdy s nimi autor pracoval a za jejichž zády
žil. Většina z nich je populární dodnes.
Jsou to příběhy popsané tak, jak je zažil
v zákulisí koncertů, zábavných programů i zpoza televizní obrazovky. Dozvíte se například, jak
a proč se Bolek Polívka bránil vystupovat v televizi, jak Miloš Zapletal za jedinou korunu koupil
skupinu Olympic, anebo jak uspořádal svatbu
Marie Rottrové s Jiřím Lábusem. Dozvíte se také
o odmítnutí Lucie Bílé zpívat na jubilejním koncertu Karla Gotta nebo o tom, jak Miloše Zapletala prezidentská amnestie zachránila před vězením. Samozřejmě se dočtete o zákulisí Miss,
které nebylo vždy jen tak krásné, jako soutěžící
dívky. Některé bude zajímat letitý spor Michaela Kocába s Michalem Pavlíčkem, který autor
nevědomky tak trochu zavinil, anebo jak ho
kdysi Eva Olmerová opila do němoty.
Zapletalovy zážitky ze zákulisí a ze života
těchto lidí jsou nejen zajímavé a humorné, ale
mnohdy i překvapivé. Mnohé z nich nebyly dosud zveřejněné.

audiokniha
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SLAVNÉ OSOBNOSTI

MILOŠ ZAPLETAL pracoval 50 let jako rozhlasový
redaktor, manažer umělců, prezident Miss, ředitel
umělecké agentury, jednatel vlastní Farmy Blaník,
nyní píše knihy. Kromě několika knih o Miss a Bolku
Polívkovi, které napsal v minulosti, vydal v nakladatelství Mladá fronta v roce 2018
knihu Nesmrtelní a knihu pro
děti Báchorky blanického rytíře, kterou pro audio verzi
namluvil Oldřich Kaiser.
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Vtipné povídky i výstupy slavného komika

LUDĚK SOBOTA:

Holé a trapné
dýchání

SLAVNÉ OSOBNOSTI

LU D Ě K :
A
T
O
B
O
S

Holé é
a t ra p n í
d ýc h á n
MLAD

Váz., 192 stran + 32 stran přílohy
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

LUDĚK SOBOTA:

Holé a trapné
dýchání

připravujeme
e-book
LUDĚK
SOBOTA:

Holé
a trapné
dýchání

R O N TA
MLADÁ F
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Holé a trapné dýchání
Luděk Sobota
Luděk Sobota je známý svým specifickým absurdním humorem nejen jako herec a bavič, ale
i jako autor zábavných textů. Ty píše celý život,
a to jak kratší literární útvary, tak divadelní výstupy, a v současné sbírce jich shromáždil více
než padesát. První část je věnována vzpomínkám z dětství, školních let, ze studia i divadelních začátků, příhodám ze života i „z natáčení“
a zápiskům ze současnosti. Druhá část obsahuje
ty nejslavnější Sobotovy monology i dialogy.
Doplněno množstvím fotografií z profesionálního i soukromého života.

Má britská monarchie naději na přežití?

Královská revoluce
Kate a Meghan

BRITSKÁ KRÁLOVSKÁ RODINA

KRÁLOVSKÁ
REVOLUCE
Anastázie Harris

Přežije monarchie příliv prosté krve?

Anastázie Harris
Britská monarchie nemohla vypadat silněji: moudrá královna vede mladou generaci aristokratů
a jejích vnoučat, aby ji postupně zastupovali, obzvláště na náročných zahraničních cestách.
William a Kate se rozrostli o tři vitální děti
a vtipný, ale smutný Harry konečně našel, co si
už nesliboval. Partnerku ochotnou žít pod střelbou blesků fotoaparátů, s paparazzi, nemilosrdně vnikajících do jejího soukromí. Království
nadšeně přivítalo průraznou Meghan.
Ale místo pohádky se rok 2019 stal časem vření, svárů mezi následníkem trůnu Williamem a jeho
mladším bratrem. Vyšlo najevo, že Kate a Meghan
spolu nevycházejí, nejsou schopné žít pod jednou
střechou, ani když jde o rozlehlý palác. Poradci
v Buckinghamském paláci dokonce radí Meghan
a Harrymu, aby se vystěhovali do Afriky.
Kdysi se problémy v královských rodinách
řešily stínáním hlav, teď princové a jejich manželky zápasí o pozitivní odezvu poddaných na
poli Instagramu. Rozhádaná rodina připomíná
bojůvky z devadesátých let, kdy se Dianě skoro
podařilo položit královskou rodinu. Tentokrát je
ale situace pro královskou rodinu ještě nebezpečnější. Ve volbách může uspět zavilý republikán Corbyn. Pokud se tak stane ve chvíli, kdy
veřejnost bude mít plné zuby královských skandálů, může to přinést konec monarchie. Ambiciózní Kate a Meghan už dokázaly rozdělit dřív
nerozlučné královské bratry. Co bude dál?

Kate
& Meghan
PŘEŽIJE MONARCHIE PŘÍLIV
PROSTÉ KRVE?

M L A DÁ F R O N TA

Váz., asi 248 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
KRÁLOVSKÁ
REVOLUCE

Anastázie Harris

Kate

& Meghan
PŘEŽI JE MONA
RCHIE PŘÍLIV
PROSTÉ KRVE?

již vyšlo

MLADÁ F
R O N TA
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Životní příběh známého zpěváka v dosud nepublikovaných
fotografiích
SLAVNÉ OSOBNOSTI

Ed Sheeran
před objektivem
Jak šel čas s Edem pohledem fotografky

Christie Goodwinová

Váz., 224 stran, barevné fotografie
195 x 240 mm
Cena 499 Kč
Termín vydání: červenec
KATEGORIE AAA

Když Christie Goodwinová Eda poprvé potkala,
nebyl ještě známý a neměl ani nahrávací smlouvu – byl to jen mladý pouliční zpěvák, který se
pokoušel prorazit. Něco ji na něm však zaujalo.
Rozhodla se, že ho zdarma nafotí, aby mu pomohla při cestě vzhůru.
To byl začátek desetileté spolupráce, během níž se jejich cesty několikrát protnuly. Ed
se mezitím stal jednou z největších hudebních
hvězd planety – a z množství snímků, které za
toto období Christie měla šanci v nejrůznějších
koncertních sálech i halách vyfotit, vznikla i tato
neobyčejná publikace.
Najdete v ní dosud nezveřejněné fotografie
a historky, doplněné o předmluvu a komentáře
Edova otce Johna Sheerana. Je to důvěrný pohled na Eda Sheerana zblízka.

Přeložila Jana Mandelíková
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Etiketa do každé rodiny! To nejdůležitější z etikety v příjemném
a praktickém provedení

Moderní etiketa
ETIKETA

moderní etiketa

Váz., 368 stran
190 x 245 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

již vyšlo
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To nejdůležitější

Ladislav Špaček
Kniha Moderní etiketa je menší verzí obsáhlé
ETIKETY, největšího díla o etiketě, jaké kdy u nás
vyšlo. Moderní etiketa je uživatelsky přátelštější, snadno se v ní orientujeme, má příjemný formát, který z ní činí věrného průvodce doma i na
cestách, najde si místo v každé domácí i firemní
či školní knihovně. Obsahuje vše, co od praktické příručky očekáváme: Podrobně se věnuje
oblékání mužů i žen, a to jak společenskému,
tak i pracovnímu odívání, upozorňuje na nástrahy a současně dává dobré rady, jak řešit různé
situace. Obsáhlá je pasáž o zdravení, podávání
ruky či představování, tykání a vykání. Velkou
pozornost věnuje stolování, kde i dobří znalci
etikety často chybují. Kniha informuje o moderních trendech, tak aby poskytla co nejaktuálnější informace všem zájemcům o etiketu.

nie

á
Knihom

jsou povinnou součástí slavnostního společenského oblečení. S boty ladí i kabelka, případně další doplňky. Ty by měly opravdu jen doladit celkové vzezření osobnosti, stejně jako parfém. Večer můžeme použít těžší parfém, zvláště u žen středního
věku. Nepřehánějme to ale. Parfém by měl oslovit našeho partnera, se kterým hovoříme nebo tančíme, ale neměl by zamořit celý taneční sál. Stejně tak líčení může
být výraznější, aby v umělém osvětlení obličej vynikl. Častým doplňkem dámských
společenských šatů jsou rukavice. K dlouhým šatům si vezmeme dlouhé, ke krátkým krátké. Hodí se víc k šatům na ramínka nebo bez ramínek než k šatům s rukávy a připomeňme si, že žena podává ruku i v rukavičce, jsou-li součástí večerní toalety. Rukavice žena svléká jen při jídle.
Kostým je zcela rovnocenný společenským šatům a nemusíme se ostýchat vzít si ho
i na slavnostní příležitosti, s výjimkou plesu. Stejné místo si vydobyl dokonce i kalhotový kostým a už do dob Marlene Dietrichové známe také dámský smoking. Materiál i střih musejí být dostatečně efektní a výjimečné, aby bylo zřejmé, že si žena
bere kalhoty zcela vědomě jako večerní úbor.
Ať už si žena vezme na sebe cokoli, měla by splňovat důležitou podmínku: v oblečení se musí cítit dobře, sebejistě, musí odrážet její styl a musí se v něm umět

ETIKETA

LADISLAV ŠPAČEK je původním povoláním pedagog. Vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1990–1992 byl redaktorem a moderátorem Československé televize. Od roku 1992 působil téměř jedenáct let na Pražském hradě jako mluvčí prezidenta
Václava Havla. Účastnil se bezpočtu vrcholných společenských událostí, jako doprovod
prezidenta republiky navštívil více než 50 zemí světa, setkal se s desítkami prezidentů
a členů královských rodin. Působí jako konzultant v oboru komunikace a etikety, pořádá
přednášky pro manažery firem a úřadů. Je autorem řady knih o etiketě.

pohybovat. Není na škodu si pohyb ve velké več
Během jídla
můžeme
příbor dekoltu, způsob, jak
zvykla na délku
šatů,
hloubku
zkřížit na talíři nebo ho opřít
ně procházet
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Při protokolárních
musí žena velmi ob
žadavky pro přijetí velvyslancem, hlavou státu nebo pro
ných hostí. Tady se nevyplácí udělat chybu, a proto
dress codu na pozvánce. Kreativita není namístě, ko
dím jsou nejdůležitějším požadavkem. Při banketu,
Při jídle můžeme odložit
lování, cožpříbor
zahrnuje
galavečeře,
jen na talíř,
ne na stůl. státní večeře, repre
Potřebujeme-li se napít, otřít
na počest významného
hosta, si žena obléká dlouhé n
si ústa ubrouskem nebo si
chceme
uvolnit ruce
kvůli použije šperky, ruka
punčochy (i
v největším
vedru),
živé konverzaci, zkřížíme
Audience
nanavelvyslanectví
rozlišuje denní a ve
příbor
talíři, abychom
obsluze
vyslali signál, že
né krátké šaty
s lodičkami,
večer dlouhé šaty. Zve-l
budeme v jídle pokračovat.
nové budou
mítnože
denní
Ostří
míří koblek
nám. a dámy krátké šaty, pa
kém podpatku. Vrcholem protokolárního zážitku
a u papeže. Tam jsou přípustné jen tmavé krátké
ná ramena a paže, punčochy a uzavřené lodičky. U
Potřebujeme-li nabrat
z talíře drobná sousta, která
bychom nemohli napíchnout
na vidličku otočenou hroty
dolů, můžeme na chvíli
otočit vidličku hroty nahoru,
a aby úhel, pod kterým
budeme vidličku vkládat
do úst, nebyl tak příkrý,
přesuneme si střenku mezi
prsty. Pak se vrátíme opět
do základního držení vidličky
hroty dolů a krájíme maso.

Frak se nosil v době, kdy
se ženy oblékaly zásadně
do dlouhých šatů, proto
je pravidlo jednoduché:
k fraku vždy velká večerní.
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Chřest jíme dezertním příborem, jde-li o předkrm, nebo
masovým příborem, jde-li o přílohu k hlavnímu chodu. Nejjemnější je chřest bílý – hned po vyjmutí ze země byl zabalen, aby na něj neúčinkovalo denní světlo, a to se promítá
i do ceny. Zelený chřest je běžnější. U obou je nejlahodnější
částí hlavička, ta musí zůstat pevná i po uvaření, ale ani stonek se nesmí rozvařit, musí zůstat křehký. Chřest se může
jíst syrový, samostatně nebo v salátu, anebo se vaří ve vodě
a podává s ochucovacími dresinky, parmazánem, s omáčkami či pouze s rozpuštěným máslem. Chřest jíme příborem,
i když je vhodnější ho krájet jen vidličkou (lépe nasákne máslem nebo omáčkou). Etiketa umožňovala jíst chřest i prsty, to si
dovolíme jen tehdy, bude-li na stole finger bowl a nebude-li
chřest polit bílou omáčkou.
Kukuřičný klas bývá, podobně jako grilovaná nebo vařená zelenina, přílohou k masům. Kukuřičný klas bývá z obou
stran napíchnut do hrotitých držáků, za které klas držíme,
postavíme ho kolmo a nožem seřezáváme kukuřici ze stěn, pak ji
sníme příborem. Chce to jistou zručnost, aby klas nevyklouzl a neskončil v sousedním talíři. V neformálním prostředí
(a takové je při podávání kukuřičného klasu asi nejběžnější) uchopíme klas v držáku (v horším případě v ubrousku)
a pustíme se do okusování kukuřice.
Špíz na jehle hned stáhneme na talíř a jehlu odložíme na
připravený talířek nebo na okraj talíře. Jehlu držíme svisle,
hrotem spočívá na talíři, aby se maso nevysmeklo a neskončilo mimo talíř. Pak uchopíme očko jehly v ubrousku do levé
ruky a vidličkou v pravé ruce stáhneme maso na talíř.
Steak může být z různých druhů masa, znalci považují
sušší svíčkovou za méně hodnotnou než šťavnatý rib-eye
steak. Maso musí být propečeno přesně podle přání hosta –
někdo je chce propéct důkladně, pak si objedná „well done“,
chce-li host propéct jen lehce okraje a nechat střed krvavý, poručí si „rare“, a nechceme-li na talíři vidět kapky krve,
ale nechceme ani vysušený propečený steak, dáme přednost
verzi „medium“, případně „medium rare“, při které maso
zůstává měkké, ale není tak krvavé jako čisté „rare“. Steak
krájíme kolmo na vlákna svaloviny, můžeme jej ochucovat

Etiketa oblékání
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Když dojíme, složíme
příbor tak, aby obsluha
a ostatní hosté vyrozuměli,
na ženě,
aby se přizpůsobila
že jsmeJe
ukončili
chod.
svým oblečením
Příbor položíme
na talíř muži a aby vytvořili
souladný
pár. vlevo,
K pánskému černému
rovnoběžně,
vidličku
obleku
náležejí
krátké šaty, i když na
nůž vpravo
ostřím
směrem
plesStřenky
nebo na
galavečer žena může
k vidličce.
příboru
zkombinovat
pánský
míří doprava dozadu, odkud tmavý oblek
s večerními
očekáváme
příchoddlouhými
obsluhy. šaty.

Smoking je – na rozdíl od dřívějšího
fraku – pohodlný pánský oblek
s některými archaickými prvky. Proto se
postupně uvolnilo i oblečení partnerky.
Ta může mít samozřejmě dlouhé šaty, ale
i koktejlky nebo krátké šaty, záleží na
prostředí, kam se pár chystá.

! Objednáme-li si šneky, nemusíme
se bát, že dopadneme jako Julia
Robertsová v proslulé scéně z filmu
Pretty Woman. Podávají se v horké
litinové nebo porcelánové formě
se šesti důlky. Ulitu uchopíme do
kleštiček v levé ruce tak, aby k nám
směřovalo její ústí, a dvouzubou
vidličkou v pravé ruce vytáhneme
šneka z ulity a vložíme do úst.
Kleštičky, ve kterých si přidržujeme
ulitu, jsou konstruovány tak, že
kdybychom je sevřeli víc, než je
přiměřené, ulita by vypadla dolů
na talíř.

210

Etiketa stolování

# Špagety, tagliatelle, linguine,
fettuccine a podobné dlouhé
těstoviny jíme vidličkou v pravé
ruce. Podává se k nim i lžíce, v jejíž
prohlubni namotáváme smotek
těstovin, který pak vkládáme do úst.
Lžíci držíme v levé ruce, nevkládáme
ji do úst, slouží jen jako pomocný
nástroj. Mistři (a Italové) se ovšem
bez lžíce obejdou a jedí špagety jen
vidličkou. Místo o lžíci opírají vidličku
o zaoblení talíře.

! Vařené brambory krájíme
vidličkou, aby se snáze rozlomily,
a tak nasály šťávu. Kdybychom je
krájeli nožem, řez by byl hladký,
uzavřený a všechna šťáva by zůstala
na talíři. Rozmačkat si brambory
vidličkou na talíři je společensky
nepřípustné.
# Citron bývá na talíři jako příloha.
Máme si jím pokapat rybu nebo
maso, standardně se podává
u mořských plodů. Bývá rozkrojen
na čtvrtky, aby z něj šla vymačkat
šťáva. Nikdy nebereme citron do
ruky, hrozilo by riziko, že nám
vyklouzne a skončí na protější
straně stolu. Vidličkou v pravé ruce
napíchneme měsíček ze strany
dužiny a levou rukou vymačkáme
v protitlaku k vidličce šťávu na rybu
nebo maso. Vymačkaný citron pak
odložíme na okraj talíře.

Etiketa stolování
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Psychiatři Radkin Honzák a Alena Večeřová Procházková
s nadhledem o ženách nezlomených životem
POPULÁRNÍ PSYCHOLOGIE

HOLKY TO NĚKDY
NEMAJ LEHKÝ
Radkin Honzák

Klára Mandausová
Alena Večeřová Procházková

Mladá fronta

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

připravujeme
e-book
HO LKY TO NĚK DY
NE MA J LEH KÝ
Radkin Honzák

Klára Mandausov
á
Alena Večeřová
Procházková

Mladá fronta
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Holky to někdy nemaj
lehký
Radkin Honzák
Alena Večeřová Procházková
Klára Mandausová
Říká se, že žena vydrží víc než kůň. A kolik toho vlastně vydrží kůň? Hodně, i když se někdy splaší, začne
vyvádět a občas jde dokonce hlavou proti zdi. Ať to
stojí, co to stojí.
Jak říká v knize Holky to někdy nemaj lehký psychiatr Radkin Honzák, je bláhové si myslet, že náš
život řídí rozum. Jsou to emoce, co vedou naše kroky a občas s námi i pořádně lomcují! V rozhovoru
s novinářkou Klárou Mandausovou prozrazuje mnoho dalších věcí o lásce, zdraví, vztazích, rodinných
vzorcích, výchově, morálce, zkrátka o všem, čím
každý den žijeme, z čeho se radujeme nebo s čím
zápolíme.
Jeho vyprávění je proložené příběhy deseti žen,
se kterými život pořádně zacloumal. Měly namířeno k samému dnu, ale když už bylo na dosah, dokázaly sebrat síly, nadechly se a vydaly zpátky. Jejich
životní osudy komentuje s laskavým nadhledem
psychiatrička Alena Večeřová Procházková: Jak
je ovlivnila rodina, co udělaly špatně, co naopak
dobře a v čem můžou být příkladem pro ostatní?
To všechno se dozvíte. A pozor, i když jsou v názvu
holky, není to zdaleka čtení pouze pro ženy. Mužům
vstup na stránky téhle knihy nejenže není zakázán,
je dokonce velmi žádoucí! Je vám, pánové, přece
jasné, že rčení o koni a výdrži, platí i pro vás?

Hezký holky jsou princezny, na které si netroufne normální chlap. Protože my jsme
strašní hrdinové, ale zároveň strašní poserové. Děsně se bojíme odmítnutí. Standardní
chlapec si prostě hezkou holku nedovolí oslovit, tudíž její okruh vážných zájemců je
zaplněný psychopaty, kteří se nebojí.

POPULÁRNÍ PSYCHOLOGIE

Radkin Honzák
RADKIN HONZÁK (1939) je psychiatr,
publicista a vysokoškolský pedagog.
Působil v psychiatrické léčebně v Kosmonosech, Psychiatrické nemocnici
v Bohnicích, v centrech IKEM a Remedis a jako asistent Ústavu všeobecného
lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy. Propaguje psychosomatický
přístup k pacientům a pravidelně se
vyjadřuje k současnému dění ve společnosti. Je autorem několika knih.
Rád tráví čas s rodinou v Praze, kde
žije, i na chalupě.

KLÁRA MANDAUSOVÁ (1968) je novinářka. Pracovala
v deníku MF Dnes, časopise Marianne a v současné době
je editorkou magazínu Nové proměny bydlení a redaktorkou Krásného roku. Vydala několik knih, mimo jiné román
Slunečnice, sbírky fejetonů My dokonalé a Holky s voctem
a podílela se na knize MUDr. Jana Hnízdila Příběhy obyčejného uzdravení. Žije s dcerou Kristinou střídavě na okraji Prahy a v Rychnově nad Kněžnou, kde bydlí její partner
Roman. Ráda lyžuje, chodí po galeriích, loukách, horách
a hladí zvířata, obzvlášť svoje dva kocoury.
ALENA VEČEŘOVÁ PROCHÁZKOVÁ (1971) je psychiatr
a psychoterapeutka, lektorka vzdělávání v psychoterapii
a v psychosomatice a supervizorka. Pracovala v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, v psychiatrických ambulancích
a v současné době má vlastní praxi. Je spoluautorkou
několika učebnic, mimo jiné Diagnostika a terapie duševních poruch nebo První pomoc v psychiatrii, které napsala
spolu s Karlem Duškem. Pravidelně přispívá do Psychologie.cz. Má tři děti a s manželem žije v Praze–Západ. Miluje
hudbu a cestování.
Mladá fronta podzim–zima 2019
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Věříte, že česání je víc než jen hezký účes?

POPULÁRNÍ PSYCHOLOGIE + DĚTSKÉ ÚČESY

Rozčesejme Česko
Dětské účesy do 10 minut

Anna Lukešová
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 řadu účesů i jejich variací. Hravě tak
zvládnete učesat Saturn, Pampelišku, Kobru,
Levanduli, Korunku nebo třeba Plavečák či Pavučinu.

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

Kniha vám přinese 3 zlaté vlasy v podobě:
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
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Skvělý dárek pro každého! Zapište si své každodenní úspěchy,
ať máte na co vzpomínat!
ŽIVOTNÍ STYL + ZÁPISNÍK

Jsem skvělá!
Zápisník každodenních úspěchů

Jana LeBlanc, Martina Pavlová
Každý den toho tolik zvládnete a tolik se vám toho
povede. Zapište si to! Smutek z toho, že celý den
jedete na doraz, a stejně není nic hotovo, vystřídá
radost, kolik toho dokážete a jak jste skvělá. Ano,
už teď a bez toho, že byste musela neustálým sebezdokonalováním vypustit duši.
Tento zápisník vás přesvědčí, že máte důvod si
věřit. Pomůže vám zjistit, kdo vlastně jste, pojmenovat vaše malé i velké sny a nakročit k jejich splnění. Protože úspěch nemá jednu podobu. Úspěch
je to, co chcete vy. V tomto zápisníku najdete ten
svůj a taky jedinečnou cestu k němu.
Váz., 408 stran
130 x 185 mm
Cena 349 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

již vyšlo
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O hrdince, na kterou český národ trestuhodně zapomněl

SLAVNÉ OSOBNOSTI + JEZDECTVÍ
ŽIVOTNÍ STYL

Nezlomná

Czechoslovakia, October 1937. Europe’s youngest
democracy is on its knees. Millions are mourning
the death of the nation’s founding father, the
saintly Tomáš Masaryk. Across the border, the
Third Reich is menacing — and plotting to
invade.

Hraběnka, která se postavila nacistům
ve Velké pardubické

Richard
Askwith

NEZLOMNÁ
Hraběnka,
která se postavila
nacistům
ve Velké pardubické,
nejnebezpečnějším
dostihu na světě

M ladá fro nta

Váz., 344 stran + 16 stran přílohy
155 x 235 mm
Cena cca 369 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA
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In the Czechoslovak heartlands, vast crowds have
gathered to watch their threatened nation’s most
prestigious sporting contest: the Grand Pardubice
steeplechase. Notorious for its life-threatening
jumps and stamina-sapping ploughed fields,
‘the Devil’s race’ is considered the ultimate test
of manhood and fighting spirit. The Nazis have
once again sent their paramilitary elite to compete:
ruthless SS enforcers on a mission to crush the
despised Slavs. The local cavalry officers have
no hope of stopping them.

Richard Askwith
Československo, říjen 1937. Národ ještě oplakává smrt uctívaného T. G. Masaryka, za hranicemi se rozpíná hrozivá třetí říše – a spřádá plány
na útok.
V tísnivé atmosféře se do východních Čech
sjely obrovské davy na nejprestižnější sportovní událost země: Velkou pardubickou steeplechase. Říká se jí „ďáblův dostih“, je vyhlášená
extrémně nebezpečnými překážkami i vyčerpávajícími úseky oranice a mnozí ji považují za
vrcholnou zkoušku mužnosti a bojovnosti. Nacistické Německo sem opět vyslalo elitní příslušníky svých polovojenských jednotek: nelítostné
důstojníky SS, kteří mají roznést na kopytech
jimi opovrhované Slovany. Důstojníci československého jezdectva ani nedoufají, že by je mohli
zastavit.
Ale je tu ještě jedna jezdkyně – hraběnka se
stříbrnými vlasy…
Příběh Laty Brandisové patří k nejpodivuhodnějším a nejinspirativnějším v dějinách
sportu. Narodila se do privilegované rodiny,
přesto prožila dlouhá desetiletí v bídě. Odmítla
přijmout omezení, kterými tehdejší společnost
svazovala ženy. Místo toho s tichou kuráží opakovaně dosáhla něčeho, co ostatní prohlašovali
za nemožné. Skandál, který vypukl kolem jejího prvního pokusu ve Velké pardubické, vyvolal
ohlas v celé Evropě. O deset let později se stala
nadějí národa v hodině temna. A pak přišla odplata…

But there is one other contestant: a silver-haired
countess riding a little golden mare…

The story of Lata Brandisová is one of the
strangest and most inspiring in all sport. Born into
privilege, she spent much of her life in poverty. She
refused
to accept the constraints society placed on her
because of her gender. Instead, with quiet courage,
she repeatedly achieved what others said was
impossible. The scandal of her first attempt to ride
in Pardubice reverberated across Europe. Ten years
later, she carried her nation’s hopes in its darkest
hour. Then came retribution…

UNBREAKABLE is a tale of courage, heartbreak
and defiance in an age of prejudice and fear. In the
background are forces — sexism, class hatred,
nationalism — whose shadows darken today’s
world too. In the foreground are eccentric
aristocrats, socialite spies, daredevil jockeys — and
a race so brutal that some consider merely taking
part in it
a sign of insanity. At its heart is an extraordinary
hero, and a unique love affair between a woman
and a horse.

NEZLOMNÁ je příběh o odvaze, zármutku a vzdoru v době předsudků a strachu.
Hýbou jím síly – sexismus, třídní nesnášenlivost, nacionalismus –, jejichž stíny
dopadají i na dnešní svět. Dominují mu excentričtí šlechtici, salonní špioni, bezhlavě riskující jezdci – a dostih tak brutální, že mnozí považují už jen účast v něm
za známku šílenství. A v jeho středu stojí mimořádná hrdinka a její jedinečný vztah
ke koni.

SLAVNÉ OSOBNOSTI + JEZDECTVÍ

RICHARD ASKWITH pracuje jako novinář přes 35 let. Dosud napsal pět knih, mimo
jiné působivý životopis Emila Zátopka s názvem Today We Die A Little (Dnes trochu
umřeme; česky Mladá fronta 2018), za který získal nominaci na cenu Cross Sports
Book Awards. Za svou prvotinu Feet in the Clouds (česky Mladá fronta Stopy v oblacích 2016) získal několik ocenění. Další autorův titul Running Free z roku 2014 byl
oceněn nominací na Thwaites Wainwright Prize a v českém překladu vyjde v roce
2020.

Přeložila Anna Kudrnová
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Vzpomínky majitele koně Peruána, trojnásobného vítěze
Velké pardubické
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Vzpomínková kniha lékaře–stomatologa, Husákova politického vězně, majitele trojnásobného vítěze Velké pardubické i prvního nestátního zdravotnického zařízení v České republice.
Václav Bruna popisuje a glosuje formou rozhovoru se spisovatelem a publicistou Petrem Feldsteinem svou životní pouť prostřednictvím různých zážitků, postřehů a zkušeností. Jak ze svého
osobního a pracovního soukromí, tak i z obecnějších pohledů. Vypráví o dětství a mládí stráveném
v Českém Brodě, studiu medicíny v Hradci Králové, čtrnáctiletém pracovním působení na Slovensku včetně věznění v Ilavě, odchodu do emigrace,
návratu demokracie do Československa, i o příčinách a následcích jeho rozdělení.
Jak v rozhovoru, tak v samostatných komentářích a úvahách, prezentuje své názory na svět
okolo nás, ale i v nás. Jako lékař i hluboce vzdělaný
člověk seznamuje čtenáře se svým pohledem na
nejrůznější fenomény lidské existence, na podmanivost, ale i kontroverznost dávné i nedávné historie, stejně jako na neméně kontroverzní současnost.
Významnou součástí knihy jsou kapitoly, které se věnují působení Václava Bruny v našem dostihovém sportu. Do jeho historie se zapsal především jako majitel koně Peruána, trojnásobného
vítěze Velké pardubické.

Dosud nevydané paměti slavného českého léčitele!

Paměti přírodního léčitele

Jan Mikolášek

Slavný léčitel vypráví poutavou formou svůj strhující životní příběh. Bylinář Jan Mikolášek (1889–1973)
zažil lesk i bídu rakouské monarchie, pracoval ve
službách arcivévody Ferdinanda d’Este a okusil frontové zákopy první světové války. Po vzniku
Československa se stal podnikatelem v tehdy netradičním léčitelském oboru. Během německé okupace se musel vypořádat s nevítanými návštěvami
vysoce postavených nacistů ve své ordinaci a unikl
také ze spárů obávaného pražského gestapa, kterému předvedl své léčitelské schopnosti u lékařské zkoušky. Hitlerův tajemník Martin Bormann byl
výsledkem Mikoláškovy léčby doslova ohromen.
Věhlas úspěšného léčitele se rychle šířil a brzy jej
začali vyhledávat také lidé z řad umělců a politiků.
Občas žádali o radu i samotní lékaři. Mezi jeho slavné pacienty patřili např. arcibiskup Josef Beran,
prezident Antonín Zápotocký, nebo dokonce anglický král Jiří VI. Jan Mikolášek byl úspěšný a bohatý, ale musel překonávat mnohé nástrahy, závist
spoluobčanů a také svádět neustálý boj s úřady. Po
válce se stal trnem v oku komunistům. Ti neměli
pro jeho „léčitelství“ žádné pochopení. Jeho výjimečnost podtrhuje film Šarlatán, jenž vstoupí do
kin v únoru příštího roku.
Mikolášek sepsal své paměti v padesátých
letech a desítky let nemohly vyjít. Nyní vycházejí poprvé v tomto rozsahu a čtenáře dokáží
rychle vtáhnout do děje. Přinášejí i zajímavý pohled do praxe přírodního lékařství.

Doslov Martin Šulc, prasynovec
připravujeme
e-book
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Neuvěřitelná životní cesta na cukrářský olymp

SLAVNÉ OSOBNOSTI +ŽIVOTNÍ
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Péct, milovat a žít
Josef Maršálek
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Josef Maršálek je navzdory svému mládí velice
úspěšný a světově proslulý cukrář. Dlouhá léta
působil ve Velké Británii, kde dosáhl významného postavení ve slavném obchodním domě
Harrods a vypracoval se na jednoho z nejrenomovanějších odborníků svého oboru. Pomáhal
také zakládat cukrářský podnik v Indii, cestoval
a inspiraci hledal po celém světě. Před pár lety
se vrátil do Čech a snaží se zúročit své bohaté zkušenosti ve vlastním podniku, je porotcem
populární televizní cukrářské soutěže, vyučuje,
píše, peče, dál miluje život a těší se na každou
jeho výzvu.
O tom, jak se naučil péct u svých babiček,
jak začínal v Bathu, jak žil jako velký šéf neobyčejného provozu či jak narazil po návratu do
Čech, vypráví v autobiografii doplněné mnoha
fotografiemi i recepty.

SLAVNÉ OSOBNOSTI + CUKRÁŘSTVÍ

Život JOSEFA MARŠÁLKA je jako pohádka o chudém chlapci,
který ke štěstí a slávě přišel. S ničím se netají. Chce sdělit
světu svůj příběh, podělit se o své zkušenosti a třeba
inspirovat ty „ztracené duše“, které jsou na životní
křižovatce a neví kudy kam.
2002–2008 bronzové a stříbrné medaile
Gastro Hradec
2006 Absolutní vítěz finále Cukrář Roku Praha
2006 Dezert roku Londýn
2011 Kuchař roku Harrods, Londýn
2014 Manažer roku Harrods, Londýn
2018 Zlatý cukrář
Pravidelně přispívá do časopisu Gurmet.
Stovky článků a receptů se objevují v témeř všech tištěných i on-line médiích v Česku.
Byl hostem DVTV, Všechnopárty Karla Šípa, Na kus řeči s Terezou Kostkovou, reportáže
pořadu Gejzír na ČT a Víkendu a Snídaně s Novou na Nově. Na jaře 2020 se stane jedním
ze dvou porotců Peče celá země a zároveň vydává svou první cukrářskou knihu.
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Receptář italských laskomin a humorných drbů

RECEPTY A HUMOR

Po italsku do hubky
Pár receptů a laskavých drbů
z italského podhůří

Marta Kučíková

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

připravujeme
e-book
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Jaký je ten správný recept na vynikající oblíbený
šťavnatý pokrm, který s sebou Italové berou na
rozpálenou pláž či na dlouhou horskou túru? Co
je chutnější než famózní pizza spacca bicchieri
čili rozflákaná sklenička? Jak je možné, že nevařící praktik zvládne levou zadní přípravu oblíbené
peperonaty čili paprikového blaha? Proč nedostanete v italském baru na talíř lasagne, ale něco
zcela jiného? Jakou tajnou ingredienci přidává
pravá echt italská hospodyně do svého lahodného
houbového rizota? Jak se připravuje ragú a proč
ho domorodci nenazývají boloňskou omáčkou?
Co tvoří správný základ pravé horské carbonary?
Proč se nazývá tradiční nefalšované podhorské tiramisu afrodisiakem? A jak ho připravit i v ovocné
variantě? Co myslíte, jaké těstoviny milují italské
děti, vybíraví muži, ženy v krizi i nekrizi, postarší
štramandy i se svými fešáky, notabene tedy celý
národ italský? A proč mají přívlastek udobřující?
Čím okouzlíte vaše strávníky?
Toto a mnohem více s laskavými drby
a kupou typických receptů z italského dolomitského podhůří určených jak pro vařící a kuchařící nadšence, tak pro čistě nevařící praktiky, vám
s přívětivostí, špetkou humoru a radostí prozradí Marta Kučíková, oblíbená autorka bestsellerů Italské jednohubky a Italské dvojhubky, žijící
v této oblasti již šestnáct let.

Ilustrace Ivona Knechtlová
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audioknihu čte
Lucie Juřičková
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S humorem o hubnutí aneb s hladovým nediskutuj!

ŽIVOTNÍ STYL A HUMOR

Jak zhubnout a nezblbnout
aneb Peklo s kily navíc

Daniela Kovářová
Člověk hubnoucí má těžký život – jeho boj je celoživotní a obvykle neúspěšný. Ani společnost
mu nijak nepomáhá, neboť odmítá přijmout
opatření na ochranu před kulinářskými svody.
A život mu do cesty klade samé překážky – cukrárny, restaurace, výkladní skříně, jídelní lístky,
dovolené a rodinné oslavy. Chcete vědět, jak
hubnout a nezblbnout? Pobaví vás nová kniha
české spisovatelky a advokátky Daniely Kovářové, autorky bestselerů Jak se žije padesátkám
a Jak chovat muže. S tématem snižování váhy se
vyrovnává po svém – ironicky a s nadhledem.
Váz., 232 stran
130 x 185 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

Ilustrace Maja Baláž
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Základní hladové desatero
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JUDR. DANIELA KOVÁŘOVÁ je advokátka, spisovatelka, bývalá ministryně spravedlnosti, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR, dlouhodobě se zabývá právem rodiny
a problematikou rodinných vztahů a provozuje vlastní advokátní praxi v Praze. Literárně široce rozkročená autorka píše romány o zločinu (např. Mrtvá z golfového
hřiště, Smrt v justičním paláci), horory, sci-fi i humoristickou literaturu (mj. Můj flirt
s politikou aneb Příručka pro ministryně, Advokátka v šoku). Žije s manželem na venkově nedaleko Plzně, kam občas také zavítají právě dospělé děti. Věnuje se popularizaci práva a napravování klamných pohledů veřejnosti na pojetí právních norem
v běžném životě.

praví:

ař!
1. Hlad je nejlepší kuch
á žízeň!
2. Hlad je jen převlečen
, zamluvit,
3.	Hlad je třeba za spat hodit!
přepracovat nebo rozc
jdeš!
4. S hladem nejdál do
atra!
5. Hladovějící nezná br
věří!
6. Sy tý hladovému ne
a nečti jídelní lís tek!
7. Hladov ý nenakupuj
ěl, neví, co je život!
8. Kdo nikdy nehladov
tří jen tobě!
9. Miluj svůj hlad – pa
10. Hlad – klad!
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Osobní příběh profesionálního hasiče a táty jednoho bezva
kluka

Hasiči
SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY

Roman Kutálek

Váz., 168 stran
140 x 210 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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Kniha je autentickým záznamem vzpomínek profesionálního hasiče, táty a člověka, který ve své
profesi našel svou druhou rodinu. Díky tomuto
povolání si splnil svůj klukovský sen a jeho život
se stal jedním velkým dobrodružstvím plným
adrenalinu a emocí.
Kniha vznikala primárně jako dárek pro syna,
v průběhu psaní si však autor dal za cíl seznámit
s hasičskou profesí i širší veřejnost. Příběhy na
základě skutečných událostí z let 2001–2018 jsou
napsány volnou formou. Popisují život na stanici
ve chvílích, kdy není ostrý výjezd, ale i okamžiky,
kdy se rozezní poplach a život ve vteřině nabírá
zcela jiné obrátky.
V neposlední řadě je tato kniha určena i těm, kteří
přemýšlí, jestli vstoupí do řad hasičské komunity
a při zaznění poplachu obléknou zásahový oblek,
boty, přilbu a poběží tam, odkud se už možná nikdy nevrátí.
ROMAN KUTÁLEK (1976) je od roku 2000 profesionálním hasičem. Psaní této knihy považoval
za určitou formu terapie. Největší inspiraci čerpá nejen ve své práci, ale často v přírodě, kde se
nechává fascinovat zázraky života. Přestože se
kolem nás někdy dějí smutné věci, má za to, že
žije v ráji.

SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY

Horko má nesnesitelnou intenzitu,
proto se dá pohybovat jen u země.
Kdybychom si stoupli, první, co se
nám uvaří, budou naše oči, ale to je
v podstatě jedno, protože v další vteřině
bychom byli stejně mrtví. Zdá se nám,
že jsme ušli snad padesát metrů, ale
ve skutečnosti máme za sebou možná
prvních pět. Vnímání času i vzdálenosti je hrozně zkreslené. Nevidíme nic.
Nevidíme ani svou ruku, i když si ji
dáme těsně před zorník masky. Jediné, co vnímáme, je šílený žár a silný
rytmicky se opakující zvuk vlastního
dechu. Uvědomujeme si každý nádech,
každý výdech…
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Přírodní léčitelství a recepty z léčivých rostlin na podporu lásky

RECEPTY + LÉČITELSTVÍ

Přírodní afrodiziaka
Gabriela Nedoma

Váz., 160 stran, barevné fotografie
195 x 265 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE B

Oheň smyslnosti praská všude: v léčivých rostlinách, jako je růže a bezinka, v kdoulích a granátových jablkách nebo ve skořici a chilli. Autorka vás vezme s sebou na vzrušující cestu od
starých bájí o bozích, přes klášterní medicínu
Hildegardy z Bingenu až po současnost, na níž
odhalí překvapivá fakta o sexu a afrodiziakách
z pohledu přírodního léčitelství. Nabídne šedesát neodolatelně smyslných receptů na elixíry
lásky, erotické vůně, masti vyvolávající vzrušení, lubrikanty a povzbuzující gastronomické
speciality jakožto přírodní medicínu, která vyburcuje hormony štěstí, zmírní stres a dokáže ulevit v nemoci. Kniha je určená všem, kteří
chtějí znásobit svou radost ze života a zdraví
přírodní cestou.

Přeložila Petra Wágnerová

Wurftová

již vyšlo

Die Autorin
Monika Wurft interessierte sich schon als Kind für die Natur und die
Wildkräuter. Da ihre Eltern und Großeltern dieses Wissen noch weitergeben
konnten, setzte sie es auch für ihre Familie in der Ernährung, Hausapotheke
und dem eigenen wilden Naturgarten ein. Mit ihrer Ausbildung zur Haus
wirtschaftsleiterin und den Weiterbildungen zur Kräuterpädagogin, in der
Volksheilkunde und als SchwarzwaldGuide legte sie weitere Grundsteine
für dieses Buch. Dazu kamen ihr großes Interesse an der Pflanzenfotografie
und ihre jahrzehntelangen Aktivitäten im BUND (Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland). Durch zahlreiche Kräuterführungen, Vorträge und
Seminare, bei denen sie ihr Wissen um die heimischen Wildkräuter begeistert
weitergibt, kam sie letztlich auch zum Schreiben. Mit ihrem Wildkräuterbuch
möchte sie vielen Menschen einen Zugang zur Natur und zu den heimischen
Wildkräutern schaffen. Monika Wurft, Jahrgang 1960, ist verheiratet, hat
zwei erwachsene Kinder und wohnt in Schiltach im Kinzigtal.

Vielfältige
Wildkräuter
Wildkräuter und Wildfrüchte haben so viele gute Eigenschaften!
Monika Wurft, erfahrene Kräuterpädagogin, porträtiert 30 der Besten
besonders ausführlich – so brauchen Sie zum Erkennen und Nutzen
Ihrer ersten Wildpflanzen wirklich nur dieses eine Buch. Die Bestim
mung der Pflanzen ist mithilfe der treffenden Beschreibungen und
der über 200 Fotos ganz leicht.
Neben Tipps zum Ernten in der Natur und zum Anbau im Garten
finden Sie hier ganz viel Heilpflanzenwissen und jede Menge feine
Rezepte. Kommen Sie mit zur Kräuterwanderung und lernen Sie
Löwenzahn, Spitzwegerich, Schlehe & Co. persönlich kennen.

Weitere Informationen finden sie auf der Webseite der Autorin unter
www.monika-wurft.de
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ISBN 9783800108589

€ (D) 15,90
€ (A) 16,40

www.ulmer.de

Mein Wildkräuterbuch

{

Monika Wurftová

Moje
kniha
divokých
bylin

{

Gen
und

Genusspflanzen

Aufstrich: Bärlauchbutter 39, Vogelbeerchutney 73, K
Brot und Brötchen: Grüne Brötchen 14, Kräuterbrot 2
Getränke: Grüne Smoothies 18, GierschLimonade 4
Likör und Schnaps: Bärwurzschnaps 51, Schlehenlikö
Marmelade und Gelee: Holundergelee 68, Vogelbeera
Löwenzahnhonig 82
Öl, Essig und Pesto: Pesto 27, Würzöl 111, Gartenessig
Salate: Löwenzahnsalat 83, Wildkräuterblütensalat
Suppen: Sauerampfersuppe 102, Pilzige Spitzwegeri
Brennnesselsuppe 131
Wildgemüse: Wildkräuter im Teigmantel 30, Kräuter
Wiesenbrokkoli 54

Heilpflanzen

{

Frauenheilkunde: Schafgarbentee 34, Taubnesseltee

Haut: Mädesüßsalbe 59, Johanniskrautöl 87, Königs

Objevujeme, sbíráme
a vychutnáváme 30 jedlých rostlin
Mladá fronta

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Mädesüßtee 58,

GundermannErkältungstrunk 99, Spitzwegerichsi
Kopfschmerzen: Schafgarbenöl 35, Mädesüßtee 58

Magen und Darm: Schafgarbentee 35, Bärlauchtinktu

WegwarteMagenbitter 119

Muskeln und Gelenke: Gierschtee 46, Mädesüßtee 58
Nerven: Johanniskrauttee 86, Kräuterkissen 135

RECEPTY + LÉČITELSTVÍ
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Profesionální znalosti pro všechny obdivovatele léčivých rostlin

RECEPTY + ZDRAVÍ

Tinktury z léčivých bylin
Účinné rostlinné výtažky si
vyrobíme sami

Rudi Beiser, Helga Ell-Beiserová

Váz., 160 stran, barevné fotografie
170 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE B

Pomocí alkoholu si můžete velmi snadno vyextrahovat cenné obsahové látky a zajistit i jejich trvanlivost v podobě tinktury. Několik málo
kapek tinktury má většinou větší léčebnou účinnost než celý šálek čaje.
Helga Ell-Beiserová a Rudi Beiser, dlouholetí
experti na léčivé rostliny, vám v této knize ukazují
krok za krokem ideální cestu k tinktuře vlastní výroby, a to z čerstvých i ze sušených rostlin.
Popisují profesionální extrakční postupy v sedmi jednoduchých krocích, uvádějí jedinečné informace týkající se koncentrace alkoholu pro jednotlivé rostliny, dávají tipy i na tinktury bez alkoholu.
Příručka obsahuje více než 70 receptů na
nejčastější obtíže, včetně speciálních historických, a exkluzivně je doplněna nově vyvinutou
detoxikační terapií k očistě organismu.

Přeložil Rudolf Rada
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Prastaré léčitelské rady vhodné do dnešní doby

Čarodějné byliny
LÉČITELSTVÍ

Znovuobjevené znalosti babek
kořenářek

Claudia Ritterová
Život starých babek kořenářek byl neustálým balancováním – mezi bylinkářstvím a uměním léčit,
nedůvěrou a pronásledováním. Claudia Ritterová
začala pátrat a shromáždila o „čarodějnicích“ a jejich léčivých bylinách mnoho zajímavých informací
a materiálů.
Portréty jablečníku, sporýše, kontryhele
a mnoha dalších známých i neznámých léčivých
rostlin přiblíží jejich užití i v dnešním léčitelství.
Historky o magických rituálech s rostlinami, jako
například vázání uzlů a věštění, připomenou staré
tradice. Sbírku obohatí tradované i současné recepty na léky i pochoutky – například na kozlíkovou tinkturu měsíčního svitu nebo na (andělské)
andělikové víno.

Přeložil Rudolf Rada

Váz., 160 stran, barevné fotografie
170 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červenec
KATEGORIE B
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Nová kniha autorky bestsellerů Moudrost vlků
a Moudrost starých psů

Vlčí mluva pro pejskaře
PŘÍRODA

O alfa samcích, dominanci
a jiných populárních omylech

Günther Bloch, Elli H. Radingerová

Váz., asi 200 stran
Fotografie, 130 x 200 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

již vyšlo:
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Psi údajně poslouchají, jen když je ustavičně kontrolujeme, ignorujeme jejich nevhodné chování,
trestáme je za opakované porušení našich povelů,
a celý psí život údajně řídí napětí mezi dominancí
alfa samce (nás) a podřízeností psa.
Tyto a další oblíbené omyly jsou ve světě pejskařů velmi rozšířené a bývají odvozovány od přirozeného chování vlčích předků. Ale chovají se
vlci opravdu takhle? Nikdy! Tato kniha čtenářům
a majitelům pejsků ukáže, co se můžeme naučit od
vlků ve volné přírodě pro náš život, ale především
pro zacházení s našimi čtyřnohými miláčky. A budete se divit, jak moc se liší naše vžité představy
od reality.

Přeložil Tomáš Dimter

ánie
Knihom

připravujeme
e-book

PŘÍRODA

Povinná ny
o všech
četba pr ře
pejska
íky
i milovn
vlků.

Kniha,
ění váš
která zm šemu
k va
přístup ému
čtyřnoh .
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miláčko
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Volné pokračování bestselleru Zdivočelé Sudety

Klatba Sudet
HISTORIE

Dramatické dějiny českého pohraničí

Milan Jenčík

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

již vyšlo

Jaký pocit vyvolá v člověku pohled na zpustlou
krajinu našeho pohraničí, na ruiny domů, na zaniklé hřbitovy či torza vesnic? Co bylo a je příčinou tohoto stavu? Co všechno se do dnešních
dní uložilo do paměti jednotlivých míst?
Odpovědi na tyto i řadu dalších otázek nabízí fotograficky bohatě vybavená kniha Klatba
Sudet. Čtenář v ní najde mnoho nikdy nepublikovaných informací – o historii sudetoněmeckého Freikorpsu, o opevňování bavorského příhraničí vůči Československu v letech 1935–1938,
o regulérní utajené válce s Polskem na podzim
roku 1938, ale také o situaci v Československu
po roce 1945 včetně řady unikátních příběhů či
snímků z období železné opony a „vysoké modré
zdi“. Kniha ovšem končí optimisticky: kapitolou
o odstranění klatby Sudet novodobou česko-německou spoluprací.
Publikace, která volně navazuje na úspěšný titul Zdivočelé Sudety z roku 2018, je opět
založena na dlouholetém studiu archivních dokumentů a rozsáhlých terénních průzkumech.
Svým pojetím necílí pouze na zájemce o dějiny
vojenství, ale nepochybně upoutá všechny, kterým není lhostejná historie naší země.

připravujeme
e-book
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První fotografická publikace o bouřlivých událostech podzimu
1938 v celém československém pohraničí

Sudety krásné i bouřící

SUDETY KRÁSNÉ I BOUŘÍCÍ
N Ě M E C K Á O KU PAC E

1938

VE FOTOGRAFIÍCH

HISTORIE

Německá okupace 1938 v dobových
fotografiích

JAN LA KOS I L

Jan Lakosil
Od tragických mnichovských událostí sice uplynulo již více než 80 let, téma Sudet však stále jitří dosud nezahojené staré rány. Jelikož český a německý pohled na závěr meziválečného soužití obou
národů se ve většině případů diametrálně liší, nezkreslený obraz událostí roku 1938 v československém pohraničí mohou zprostředkovat především
autentické fotografie.
Tato publikace jich obsahuje téměř pět stovek. Jde o unikátní, z drtivé většiny dosud nepublikované záběry, které zachycují německé obsazení
Sudet v říjnu 1938 a související události v rozsahu
celého čs. pohraničí odstoupeného Německu.
Výběr fotografií se přitom neomezuje pouze na
vojenská témata; snímky přibližují rovněž běžný
život obyvatel na území Sudet, ale také mnohá
známá nebo již dávno zaniklá místa – to vše na pozadí mnichovských událostí.
Jedná se o zcela první knižní projekt, který
přináší takto rozsáhlý a ucelený soubor fotografií z října 1938. Objevná je i jeho koncepce, neboť
zachycuje Sudety v jejich přirozené kráse i v bouři událostí, jež předznamenaly osudový zásah do
česko-německých vztahů…

M L A DÁ F R O N TA

Váz., asi 400 stran
250 x 200 mm
Cena cca 479 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE AAA

již vyšlo
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Strhující memoáry nejslavnější odstřelovačky všech dob

Paní smrt
MILITARY

Vzpomínky Stalinovy odstřelovačky

Ljudmila Pavličenková

Váz., 420 stran
140 x 210 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book

LJUDMILA MICHAJLOVNA PAVLIČENKOVÁ
(1916–1974) byla jednou z nejúspěšnějších a nejobávanějších žen-odstřelovaček všech dob. Když
Hitler v červnu 1941 zahájil operaci Barbarossa,
opustila univerzitní studia a vstoupila do Rudé
armády. Odmítla nabídku stát se zdravotní sestrou, namísto toho narukovala k pěchotě a brzy
se zařadila mezi elitu sovětských odstřelovačů.
Během jediného roku dosáhla 309 potvrzených
zásahů, včetně 29 zabitých nepřátelských odstřelovačů.
Její úsilí z ní učinilo nejen postrach německých vojáků, ale i klíčovou postavu válečného
úsilí Sovětského svazu. V roce 1942 se na Stalinův
osobní příkaz vydala coby členka sovětské delegace na turné po zemích západních Spojenců.
Navštívila Kanadu, Velkou Británii a především
Spojené státy. Právě americký tisk ji překřtil na
„Paní smrt“. Během veřejných vystoupení se vyjadřovala k tématu genderové rovnosti v Rudé
armádě a apelovala na přímé zapojení Spojených
států do války v Evropě. Slavný folkový zpěvák
Woody Guthrie o ní napsal píseň, byla váženým
hostem v Bílém domě a navázala trvalé přátelství
s Eleanor Rooseveltovou…
O tom všem s velkou otevřeností vypráví
v rozsáhlých vzpomínkách, které i přes svůj silně
vlastenecký duch patří do zlatého fondu odstřelovačské literatury.

Předmluva Martin Pegler
Přeložil Jiří Hutečka
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Jeden z nejzajímavějších popisů života odstřelovače za druhé světové války.

Adrian Gilbert, autor knihy Challenge of Battle

. Pavličenková je
Vzpomínky odstřelovače, jež jsou mnohem více než jen prostý soupis zásahů
se zúčastnila,
píše z pohledu historika, což dodává jejímu popisu jednotlivých tažení, kterých
musela zapadnout.
mimořádný kontext, zdůrazněný politickým pozadím, do něhož chtě nechtě

MILITARY

John Walter, autor knihy Snipers at War

ry.

Nepochybně nejpozoruhodnější popis zkušenosti odstřelovače v dějinách literatu

Charles W. Sasser, bývalý příslušník Speciálních sil
a autor knihy One Shot – One Kill

již vyšlo
Tapio A. M. Saarelainen
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Objevná historie speciálních jednotek nacistického Německa

Brandenburg
MILITARY

Hitlerovy elitní speciální síly

Lawrence Paterson

Váz., asi 390 stran
165 x 235 mm
Cena cca 479 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

připravujeme
e-book

již vyšlo
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Na všech frontách druhé světové války bojovaly také Hitlerovy oddíly zvláštního určení. Tato
kniha je zatím nejucelenějším přehledem jejich
aktivit.
Zkušený vojenský historik Lawrence Paterson sleduje vývoj těchto netypických a vysoce
efektivních speciálních sil od původně malého útvaru, jehož duchovním otcem byl admirál
Canaris a který byl součástí jeho zpravodajské
organizace už před vypuknutím války, až po vytvoření konvenční divize pancéřových granátníků. Při té příležitosti mnozí příslušníci jednotky
Brandenburg přešli ke Skorzenyho neblaze proslulým SS Jagdverbände…
Paterson představuje klíčové postavy, které
zásadním způsobem ovlivnily vývoj německých
speciálních jednotek, podrobně rozebírá detaily klíčových operací a přináší mnoho dosud nepublikovaných informací. Součástí publikace je
rozsáhlá fotopříloha tvořená unikátními dobovými snímky.

Přeložil Jan Nemejovský

MILITARY
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První české vydání legendární britské odstřelovačské bible

HISTORIE

S britskými odstřelovači
do Říše
Clifford Shore
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
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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).

Nezbytná publikace pro všechny zájemce o novodobou českou
historii

Moderní české dějiny
Čtivě napsaná a přehledně strukturovaná kniha, určená zdaleka ne jen pro studenty. Přináší
ucelený obraz moderních českých dějin, od éry
mladočeské politiky v závěrečné fázi existence Rakousko-Uherska až po vstup samostatné
České republiky do Evropské unie. Vysvětluje
klíčové události a výstižně charakterizuje jednotlivé časové periody. Vedle uspořádaných
faktů a velkého množství dobových fotografií
obsahuje srozumitelný výklad historických událostí ve vzájemných souvislostech.
Díky osobitému stylu autora je text vysoce
odborný a přitom vstřícný ke čtenáři. Součástí
publikace jsou rovněž chronologické přehledy
a přepisy významných dokumentů.
Výsledkem je poutavé knižní dílo, které
skvěle plní úlohu historické učebnice, ale ocení
ho také milovníci literatury faktu i napínavého
čtení.

HISTORIE

František Emmert

Váz., asi 320 stran
165 x 235 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

již vyšlo

františek
eMMert

holocaust
Mladá fronta
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Výpravná obrazová publikace k 50. výročí dramatických událostí
srpna 1969

Den hanby 1969
HISTORIE

21. srpen 1969 v ulicích českých
a moravských měst

Daniel Povolný a kol.

Váz., asi 304 stran
210 x 255 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: srpen
KATEGORIE AAA
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V srpnu 1968 se téměř všichni občané Československa semkli a během obsazování země pěti
armádami Varšavské smlouvy kladli okupantům
masivní pasivní odpor. O rok později bylo mnohé
jinak.
Již od jara 1969 se Komunistická strana Československa a všechny bezpečnostní složky tehdejšího režimu důkladně připravovaly na první
výročí srpnové okupace. Kolik plánovaly nasadit
lidí a techniky? Jak probíhaly několikadenní střety
s demonstranty? Kolik obětí a zraněných na obou
stranách si vlastně vyžádaly? A jaké tresty a odměny na účastníky pouličních bojů čekaly?
Odpovědi na tyto i řadu dalších otázek přináší kolektivní monografie, kterou připravili přední
odborníci na danou problematiku a jež obsahuje
mnoho dosud nikdy nepublikovaných informací,
dobových fotografií a dokumentů.

HISTORIE
Mladá fronta podzim–zima 2019
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Životní příběhy advokátů, pro něž právo na spravedlivý proces stálo
vždy na prvním místě

Advokáti proti totalitě
HISTORIE

Petr Toman, Ondřej Šebesta
Strhující životní příběhy deseti statečných obhájců, kteří neváhali prosazovat lidská práva
a bojovat za své klienty i v době totality, kdy za
tuto zásadovost sami čelili nebezpečí trestu.
V jednom případě dokonce trestu smrti!
Poutavý text, založený na rozsáhlém archivním výzkumu a rozhovorech s mnoha pamětníky, doprovází velký počet unikátních fotografií
a reprodukcí dobových dokumentů.

Váz., asi 300 stran
165 x 210 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A
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O kom se v knize dočtete:
KAMILL RESLER ⁄ JIŘÍ KŘÍŽEK /
JAROSLAV BORKOVEC ⁄ RASTISLAV VÁHALA /
FRANTIŠEK HEJNÝ ⁄ DAGMAR BUREŠOVÁ /
OTAKAR MOTEJL ⁄ JÁN ČARNOGURSKÝ /
JIŘÍ MACHOUREK ⁄ MILAN HULÍK
Vychází ve spolupráci s Českou advokátní komorou u příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

Začátky naší polistopadové diplomacie očima jednoho z klíčových
aktérů

Zpátky do Evropy
HISTORIE

Ze zákulisí československé
polistopadové zahraniční politiky

Jaroslav Šedivý
Třicet let od událostí roku 1989 se debatuje o nové
české politice – hospodářské, bezpečnostní, ale
i zahraniční, která tvoří nezbytný rámec vnitropolitického vývoje. V souvislosti s tím se objevují také
dezinformace o počátcích polistopadové, tehdy
ještě československé diplomacie.
Právě to bylo impulsem k opětovnému vydání
revidovaného a částečně doplněného textu Černínský palác v roce nula o rozjezdu nové éry naší
zahraniční politiky lidmi bez předchozí diplomatické praxe. Nový název knihy připomíná jedno
z hlavních hesel sametové revoluce, jež se stalo
jmenovatelem aktivit nového osazenstva Černínského paláce – a které dnes, o tři dekády později,
kontrastuje se smýšlením části české veřejnosti…
Kniha Jaroslava Šedivého (nar. 1929) je fascinující historií prvních dvou let naší polistopadové zahraniční politiky. Autor na základě osobních
zkušeností připomíná velké události této doby,
jako bylo vyjednávání o odchodu sovětských
okupačních vojsk či postupné opětovné začleňování Československa do evropských politických
a hospodářských struktur, navíc ale dává čtenáři
jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí tehdejšího hektického dění a lépe pochopit klíčová
rozhodnutí, jež zásadním způsobem předurčila
další směřování našeho státu.
Součástí knihy je obrazová příloha tvořená
unikátními snímky z archivu autora.

Váz., 200 stran + 16 stran příloh
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

již vyšlo
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Bohatě ilustrované zápisky elitního českého instruktora
zahraničních policejních jednotek

Černý mezi černými
MILITARY

a jiné kapitoly z instruktorských cest
kolem světa

Pavel Černý

Váz., asi 300 stran
155 x 235 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA
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MGR. PAVEL ČERNÝ, PPLK. V. V., již dlouhá léta
působí coby mezinárodně uznávaný instruktor
a realizoval bezpočet výcviků policejních speciálních jednotek nejen v Evropě, ale například také v Číně, Afghánistánu, Kongu, Mexiku,
Togu, Indii, Kuvajtu, Vietnamu, Ghaně, Gruzii či
Egyptě.
V této knize vypráví neotřelou formou ve
stylu novodobých mayovek o svých nevšedních
zážitcích nejen při samotném výcviku, ale taktéž o tom, jak našinec může v rámci akční profese vidět některé země naprosto jinýma očima
než běžný turista.
Jeho poutavé příběhy navíc nejsou zatíženy
politickou korektností. Autor nám zkrátka ukazuje jednotlivé navštívené státy a jejich obyvatele skutečně takové, jak je zažil, viděl a vnímal.

MILITARY
í neslo naně zlepšovali a společné nezměrné úsil
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se dále jen utužovaly. Někdy pomáhalo
konec očekávané ovoce. A naše vztahy
řed po
dne oznámil, že jsem taktéž Černý. Nap
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.
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zde snad vše
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í vysvětlil, že míním Černý svým jménem
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I’m black, you are black! A řehtali se tom
na sebe a pak na mou osobu a pronášeli:
znovu a znovu…

Z kapitoly Jak to v Kongu chodí…
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Objevná obrazová historie naší poválečné branné moci

MILITARY

Československá armáda
ve fotografiích 1945–1960
1. díl
Martin Dubánek

Váz., asi 280 stran
250 x 200 mm
Cena cca 359 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

70

Mladá fronta podzim–zima 2019

Poválečná historie Československé armády,
resp. od roku 1954 Československé lidové armády, stále obsahuje mnoho pověstných bílých
míst. Významnou změnu tohoto stavu přináší
dvoudílná výpravná publikace představující čs.
ozbrojené síly v období jejich bouřlivého rozvoje
v letech 1945 až 1965. Jako hlavní médium slouží unikátní dobové fotografie, které pocházejí
především z Vojenského ústředního archivu –
Vojenského historického archivu Praha a z nichž
mnohé jsou zde otištěny zcela poprvé.
Úvodní část prvního dílu je věnována počátkům budování čs. armády těsně po skončení druhé světové války a některým větším
vystoupením naší branné moci (např. nasazení
proti banderovcům, pomoc čs. armády při vzniku státu Izrael). Dílčí kapitoly zachycují historii
dopravního oddílu UNRRA nebo život u nechvalně známých pomocných technických praporů.
Největší prostor ale dostaly akčnější záběry příslušníků letectva, protivzdušné obrany státu či
železničního, chemického a spojovacího vojska.
Představeno je rovněž poválečné čs. opevnění.
Druhý díl, který vyjde v roce 2020, se bude
zabývat pěchotou, dělostřelectvem, tankovým
a automobilovým vojskem, ale také vojenskými
cvičeními, přehlídkami nebo pietními a smutečními akty konanými za účasti čs. armády.

Informacemi nabitá publikace nejen pro milovníky hry World
of Tanks

Tanky
Tanky se zrodily během první světové války, aby
prolomily zákopový pat na západní frontě, a záhy
způsobily skutečnou revoluci ve vojenství. Ve druhé světové válce tvořily klíčovou složkou tzv. bleskové války a účastnily se velkých bitev na Středním
východě i největších střetnutí na východní frontě.
Staly se jedním z hlavních prvků moderní filozofie
„kombinovaného boje“ a jejich role zůstává důležitá i v současnosti.
Tato příručka nabízí základní informace o nejslavnějších tancích dosavadní historie včetně legendárních typů Tiger, Sherman, Panther a Abrams.
Popis každého typu doplňují špičkově zpracované
rozpoznávací kresby.
Publikaci uzavírá kapitola o tancích českého
(československého) původu a o strojích používaných tuzemskými ozbrojenými silami, nechybí ani
zamyšlení nad nejbližší budoucnosti tanků.

MILITARY

Příručka pro rozpoznávání

Váz., asi 168 stran
190 x 130 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

Přeložil Lukáš Visingr
Českou kapitolu připravil Tomáš Jakl

již vyšlo
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O hrdinech mise Apollo 12 i o novodobé „české stopě“ při dobývaní
vesmíru
K A M I L M I K E TA

EKONOMIKA

VŮNĚ
MĚSÍCE

Vůně Měsíce
50 let od přistání člověka na Měsíci
míří české technologie k Marsu,
Jupiteru, ke Slunci i na lov bludných
meteoritů

Kamil Miketa

APOLLO: FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚHY NEJVĚTŠÍHO DOBRODRUŽSTVÍ
V DĚJINÁCH LIDSTVA * 5O LET OD PŘISTÁNÍ PRVNÍHO
ČLOVĚKA NA MĚSÍCI MÍŘÍ ČESKÉ TECHNOLOGIE K MARSU,
JUPITERU, KE SLUNCI I NA LOV BLUDNÝCH METEORITŮ
MLADÁ FRONTA

Váz., 264 stran
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

již vyšlo
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Kniha, bohatě ilustrovaná dosud v knižní podobě nezveřejněnými snímky Americké vesmírné agentury (NASA), přinese kromě poutavého
připomenutí padesáti let od přistání člověka na
Měsíci i mnohá tajemství a zajímavosti, jež byly
až donedávna neznámé.
Druhá část bude věnovaná špičkovým českým technologiím, které se připravují ke startu
na Mars, k Jupiteru, Slunci i vstříc asteroidům
Didymos a Didymoon, aby provedly první řízenou srážku s meteoritem v dějinách v rámci unikátního projektu NASA: Mise planetární
obrany Země.
Třetí část knihy bude pojednávat o projektech blízké budoucnosti jako osídlení Měsíce,
Marsu či vesmírných výpravách až za hranici naší Galaxie. Ani zde nebude chybět „česká
stopa“ v podobě vědců, konstruktérů a vizionářů, kteří patří mezi světové špičky kosmického
výzkumu.

aČínÁ
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EKONOMIKA
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Podnikatelské hvězdy na nebi První republiky

EKONOMIKA

Třicet let od obnovy
svobodného podnikání
v Československu
Kamil Miketa

Váz., asi 226 stran
165 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

již vyšlo

Přesně před třiceti lety, v listopadu 1989, se začíná psát nová éra svobodného podnikání v tehdy znovuzrozeném Československu. Ta započala
již v roce 1918 po vzniku našeho samostatného
státu, byla však dvakrát násilně přerušena,
druhou světovou válkou a komunistickým pučem v roce 1948. Přesto tato relativně krátká
éra zrodila podnikatele světového věhlasu, na
které můžeme být dodnes pyšní. Kniha představuje výkvět prvorepublikových podnikatelů
a jejich následovníků, „novodobých Baťů“, kteří
dokázali změnit tvář české ekonomiky a dát slovu podnikání opět jeho pravý význam a kteří od
roku 1989 dělají čest České republice i daleko za
jejími hranicemi.
KAMIL MIKETA (nar. 1969). Reportér, publicista
(MFD, Právo, Mladý svět, Týdeník Květy, Epocha, 21. století a další), scénárista (ČT1 – Dokument: Boj o Štěchovický poklad a TV NOVA
– Scénáře publicistického pořadu Áčko), autor
knih Mapa úspěchu, Smart revoluce, Češi znovu
dobývají vesmír, 100 let svobodného podnikání
v Československu a dalších.

připravujeme
e-book
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Strhující obraz vývoje současné Číny

Turbulentní dekáda
EKONOMIKA

Proměny čínského businessu v letech
2008–2018

Wu Xiaobo
Zásadní kniha poprvé v českém jazyce mapuje deset let (2008–2018) vývoje čínského hospodářství.
V jedenácti chronologicky řazených kapitolách
popisuje přerod Číny z rozvojové země ve vyspělou ekonomiku, přičemž historické změny demonstruje na konkrétních příkladech a osudech lidí
od obyčejných dělníků po multimiliardáře z řad
čínských soukromých podnikatelů. Ukazuje, jak
se ekonomika původně zaměřená na export spotřebního zboží a výrobu surové oceli nepozorovaně proměnila: mobilní technologie, sdílené služby
a umělá inteligence se staly synonymy nové Číny,
a kdo tak nežije, již není. Jedná se o fascinující průřez nedávnou historií, ze kterého někdy až mrazí.
Jak je velká Čína, tak velké jsou i jednotlivé příběhy popsané v knize – od raketových startů, pohádkových úspěchů až po tragické pády…
WU XIAOBO (1968) je novinář a bloger zaměřující
se na vývoj a nedávnou historii čínského hospodářství. V Číně se zařadil mezi veřejné celebrity, jeho
díla jsou bestsellery vydávané v milionových nákladech.

Váz., 360 stran
155 x 235
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

připravujeme
e-book

Přeložili Zdeněk Hrdlička a Sebastian Aguas
Předmluva Vít Vojta
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Nejobsáhleší kniha o běhání od nestora českého ultraběhu

Škorpilova běžecká bible

MILOŠ ŠKORPIL

SPORT

Standardní dílo k zdravému běhání

Škorpilova
běžecká
bible
Váz., asi 368 stran
165 x 235 mm
Cena cca 599 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

již vyšlo

MLA DÁ FR O N TA

Miloš Škorpil
V knize čtenář nalezne stovky osvědčených rad,
tipů a nápadů, jak zapojit běh do života každého z nás, ať už chceme zlepšit výkon, zhubnout
do plavek nebo se jen příjemně hýbat. Autor se
detailně a čtivě zabývá problematikou tréninku,
výživy, běžeckých zranění, relaxace či přípravy
na závody, přičemž se stejnou měrou věnuje začínajícím běžcům, hobíkům i zkušeným běžcům,
aby tak doložil, že běh není sport pro vrcholové atlety, ale že prospívá každému. Významnou
součástí knihy jsou i podrobné tréninkové plány
na 5 či 10 kilometrů, půlmaraton, maraton i ultramaraton.
Kniha se věnuje všem zásadním tématům,
o nichž se v běžecké komunitě živě diskutuje, ale
přináší také v autorově nezaměnitelném stylu
a s humorem odpověď na nejdůležitější otázku:
proč a jak běhat až do pozdního věku.

připravujeme
e-book

Škorpilova
běžecká
bible
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MILOŠ ŠKORP IL

NEŽ VYBĚHNETE
ŠKORPILOVA ŠKOLA BĚHU

Koncové oblasti – ruce, nohy, hlava, krk

na sobě více vrstev
→ lepší odvod potu z povrchu těla – máme-li
máte jako další vrstvy
funkčního oblečení, částečně to funguje, i když
odvádí pot z té pod
oblečení z nefunkčních materiálů, vrchní vrstva
ní a tělo máte pořád v suchu.
že mezi každou vrstvou ob→ více vás zahřeje – to je způsobeno tím,
tepelná izolace.
lečení je vrstva vzduchu, která slouží jako další
sobě více tenčích vrstev ob→ lepší možnost regulace – máme-li na
podmínek. Oteplečení, můžeme tak lépe reagovat na změny vnějších
kolem těla nebo vložit
lí-li se, můžeme některou vrstvu sundat, omotat
že člověk
případě,
V
pohybu.
do ledvinky, aniž by nám to bránilo v
akorát rozepnout zip.
na sebe vezme silnou bundu, má možnost si tak
a povrchová teplota
Když to uděláte, spodní vrstva ihned vychladne
těla se také prudce sníží!
propouští vzduch
lépe
→ lepší dýchání pokožkou – tenčí oblečení
těmito vrstvami prok povrchu těla. Výhodou ovšem je, že než vzduch

náchylná ke zranění.
silnici, tak nejlépe s kšiltem.
V zimě vždy noste čepici, a pokud běháte po
ly.
Ochrání vás před oslněním protijedoucími automobi
teplota

Občas přijde vhod i denní tisk

po ruce dostatek svršků, velmi
V nouzových případech, kdy zrovna nemáme
vrstvy oblečení. My odkojení
dobře poslouží vrstva novin, vložená mezi dvě
v botách ochránily před omrzruskou a válečnou literaturou víme, že noviny
prádlo, jsme museli různě
nutím nejedny nohy. V dobách, kdy nebylo funkční
na prsa, kolena a lokty igeliimprovizovat, takže jsme proti mrazu používali
na švestkách. Mohou se
tové pytlíky – hodí se i dnes, když vás zima nachytá
význam.
hodit i plakáty, aspoň mají občas skutečně nějaký
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pokud nejste až takoví punA co léto? S ním je to přece jen jednodušší, tedy
u sebemenší maličkost.
tičkáři, kteří v honbě za vteřinami musí mít vychytano
tílka.
To se pak klade důraz pomalu i na gramáž každého
zásadě platí, že postačí tričPro rekreačního běžce a dny plné sluníčka v
samozřejmě pokud možno
ko a trenky, případně elastické kalhoty. Všechno
pot od těla. Vězte, že větfunkční, tedy takové, aby oblečení dobře odvádělo
které navíc dokáží povrch
šina známějších výrobců dnes již nabízí materiály,
na klasickou bavldopustit
nedá
těla spolehlivě ochlazovat. Pokud někdo z vás
i v okamžiku, kdy se na pár
nu, nic proti. Svou chybu si uvědomíte nejpozděj
okolo sebe omotali mokré prominutek zastavíte. Zažijete totéž, jako byste si
si to vážně pořádně „užijete“.
stěradlo. A pokud do toho ještě zafouká vítr, tak

A nyní pár „vychytávek“ pro choulostivá místa

vložkou, v nouzi lze použít i ruPro pány se hodí spodní prádlo s teflonovou
fakt nejsou to pravé ořekavici nebo kapesník, omrzliny v těchto partiích
doporučuji ochránit i ledviny.
chové. Kromě důležitých a citlivých partií
„kočkou“ ovinutou kolem pasu,
Vzpomínám si, že jeden čas jsem běhával s
samozřejmě hodí také pro běale to už je opravdu dávná historie. Teflon se
hající dámy.

10/9/14 5:06 PM
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SPORT

co velmi intenzivně „cítíme“,
Nejen při běhu si rychle uvědomujeme, že první,
včetně obličeje a krku. Těmito
jsou promrzlé ruce, nohy, lokty, kolena, hlava
to už není legrace. Při běhu je
partiemi ztrácíme až čtyřicet procent tepla. A
k venkovní teplotě, tedy spíše
potřeba přihlédnout při jejich ochraně nejen
běhu. Tyhle všechny aspekzimě, k rychlosti větru, ale i k rychlosti našeho
na naše tělo. V chladném poty hrají roli v tom, jaká teplota skutečně působí
tím svalovému zranění. Spíše se
časí neběhejte s holýma nohama. Předejdete
méně oblékněte nad pasem.
šlachy a lýtka, která jsou
Používejte dlouhé podkolenky. Zahřejete Achillovy

jde, stačí se ohřát!
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BĚŽECKÁ ABECEDA

BĚŽECKÁ ABECEDA

27

na místě stejně jako s pohybem
i s pravou nohou. Liftink můžeme provádět
í. Důležité je, abyste v těle
vpřed, přičemž pohyb vpřed je opravdu minimáln
boky musí být zpevněny neboli
neustále drželi napětí, horní polovina těla i
Ruce jsou pokrčeny v pra„vyštajfované“. Hlava je zpříma, oči hledí kupředu.
jsou naprosto uvolněná. Z povém úhlu a pohybují se v rytmu kroků. Ramena
a kočičí pružnost.
hybu byste měli cítit uvolněnost, kulatost, ladnost
ím pohybem vpřed až do té
Liftink provádějte na místě nebo s minimáln
zrychlit tempo. Cílem tomůžete
doby, dokud jej dokonale nezvládnete! Pak
frekvencí. Nezapomínejte
hoto cvičení je provádět jej s co nejvyšší možnou
z kotníku. Prostě se snažte
na to, že při liftinku musí veškerý pohyb vycházet
nezapojují, chodidla se od země
kotník maximálně uvolnit. Kolena se téměř
zvedají jen minimálně.

je osvojit si tzv. běžeckou abeJak se správnému stylu naučit? Nejlepší cestou
jen atletům, je na velkém omycedu. Pokud si někdo myslí, že tohle přísluší
a omegou každého běžce, jak
lu! Běžecká abeceda je, resp. měla by být alfou
začátečníka, tak i ostříleného borce.

Skipink
Liftink = práce kotníků

levé nohy na podložku a plyPři liftinku začínáme tím, že pokládáme bříško
patu. Tentýž pohyb provedeme
nulým pohybem (protažením) se dostáváme na

by vám již neměl činit žádné
Pokud jste dobře zvládli liftink, pak skipink
je shodný s liftinkem. Také
potíže. Rolování chodidla od bříška nohy k patě
v trupu (v střední části těla).
je nutné stejně jako u liftinku udržovat napětí
mít tendenci se neustále dívat
Zvláště na začátku učení se skipinku budete

FINAL.indd 27
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Aktualizované a rozšířené vydání nejúspěšnější fotbalové příručky

Fotbal
SPORT

Učebnice pro trenéry dětí (4–13 let)

Antonín Plachý,
Luděk Procházka

Váz., 416 stran
165 x 235 mm
Cena 399 Kč
Termín vydání: srpen
KATEGORIE B

již vyšlo
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Existuje více cest, jak někoho něco učit. Jsou
cesty prověřené tradicí a podložené dobovou
metodikou, ale jsou jistě i takové, které tradiční pohledy upravují a posouvají metodiku o další
krůček dále.
Někdy se i zásadně mění úhel pohledu, s čímž
mohou mít současníci problém, protože věří
tomu, jak byli vedeni oni, nebo se bojí nového,
které je třeba jen návratem ke kořenům hry a pedagogiky. To vše lze nalézt v této knize, která shrnuje nové i tradiční postupy v uceleném pohledu
na vedení dětí, kterému říkáme koučování, neboli rozvíjení potenciálu, který v každém dřímá.
Základní kapitoly pokrývají tato komplexní
témata: rozvoj osobnosti dítěte, cvičení dovednosti, Jak vést děti v jednotlivých věkových stupních, tréninkové koncepce, týmový herní výkon či
základy rozvoje pohybových schopností.

Nejlepší návod, jak se ve vodě přestat plácat, ale začít plavat!

Kraul

SHEILA TAORMINA

SPORT

Tajemství plavecké techniky nejlepších
plavců světa

Sheila Taormina
Mnozí plavci a triatlonisté opomíjejí nejdůležitější
aspekt správné kraulové techniky, protože se příliš zabývají tím, aby počítali uplavané bazény nebo
zdokonalovali svou polohu ve vodě či fází klouzání
vodou. Čtyřnásobná olympijská účastnice a mistryně světa v triatlonu Sheila Taormina ukazuje
na základě jednoduchých výpočtů a názorných
podvodních záběrů mnoha špičkových plavců při
olympijských hrách, na čem opravdu záleží: na
vysokém lokti – to znamená na správném vedení paže a záběru pod vodou. Tato kniha obsahuje
kromě toho i cvičení pro lepší cit pro vodu stejně
jako cvičení ve vodě i na souši.

Tajemství plavecké techniky
nejlepších plavců světa
Mladá fronta

Váz., 180 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A

již vyšlo
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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: říjen
KATEGORIE B

připravujeme
e-book

80

Mladá fronta podzim–zima 2019

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

Basketbalová superstar o cestě za úspěchem

Mentalita mamby
Kobe Bryant
SPORT

Basketbalová superstar Kobe Bryant líčí ve své
první – a skvěle hodnocené knize – cestu k úspěchu. Nesmírná píle, promýšlení detailů sportovní
přípravy i podrobný rozbor zápasů a jejich klíčových momentů spolu s nestandardní mentální přípravou udělaly z Bryanta basketbalistu s „mentalitou mamby“. Přísná koncentrace na hru a její
proměny, schopnost projít extrémním zatížením
bez zranění, překonávání bolestivých ztrát patří
k hlavní m atributům jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob. Kniha je plná úžasných fotografií Andrewa D. Bernsteina.

Předmluva Phil Jackson

Váz., 220 stran
180 x 200 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: srpen
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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České

sioná-

vyhrál

echny

ového

lé tri-

ušek?

SPORT

TRIATLON
PETR VABROUŠEK
Na (první) triatlon s radami nejlepšího českého závodníka

mladá fronta

Váz., asi 300 stran
140 x 210 mm
Cena cca 325 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE B

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

připravujeme
e-book

již vyšlo
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Základní kniha o sportovním výkonu konečně česky

Motorické učení a výkon
Od principů k aplikaci
SPORT

Richard A. Schmidt,
Timothy D. Lee
Motorické učení a výkon je jeden ze základních kamenů oblasti sportovního výkonu a motorického
učení, který čekal na překlad do češtiny bezmála
30 let.
Na český trh přichází díky aktivitě České
trenérské akademie ČOV konečně odborná kniha, která popisuje principy motorického výkonu
a učení. Čtení této publikace vyžaduje koncentraci
a čas, ale odměnou je vhled do problematiky, která je naprosto klíčová pro každého trenéra.
Nastiňuje principy učení motorických dovedností, buduje představu o tom, jak jsou dovednosti získávány a zdokonalovány. Měla by se stát jedním z pilířů trenérského vzdělávání napříč sporty
tak, jak je tomu v zahraničí.

Váz., 336 stran
215 x 280 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: červenec
KATEGORIE B

Mladá fronta podzim–zima 2019
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LITERATURA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

U

Ladislav Špaček

ITŘ K
VN

HY
NI

P3

M

D Ě D E ČK U , VYP R ÁVĚ J O SVĚ T Ě

Pokračování oblíbené série. Dědeček a Viktorka poznávají evropská města

CD

Etiketa a etika pro děti

Ladislav Špaček
E T I K E TA A E T I K A
PRO DĚTI

Ladislav Špaček

Ilustrace Sylva Francová

MLADÁ FRONTA

Váz., asi 174 stran
217 x 220 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

Uvnitř CD
ihou!
s audiokn

již vyšlo
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Dědečku, vyprávěj o světě

Mladá fronta podzim–zima 2019

Dědečku, vyprávěj o světě je dalším pokračováním oblíbené série knížek o zvídavé Viktorce
a laskavém a moudrém dědečkovi. Tentokrát se
společně vypraví na cestu po pěti důležitých evropských zemích. Viktorka se brzy naučí orientovat se na letišti, chovat se v hotelu, využívat
své znalosti angličtiny, ale hlavně se od dědečka dozvídá spoustu informací o zemích, které
navštěvují, o jejich historii, jazycích, národních
jídlech a tradicích. Dědeček jí vypráví pověsti
a historické příběhy, z nichž Viktorka pozná, že
žijeme v nejkrásnější době evropských dějin.
Pro velký úspěch stejné koncepce předchozích dílů je knížka doplněna o CD, jež načetl sám
Ladislav Špaček.

Ilustrace Sylva Francová
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Proč Ježíšek začal nosit dětem dárky?

ˆ
VÁNOCNÍ
POHÁDKA
DANIELA KROLUPPEROVÁ

Vánoční pohádka
Daniela Krolupperová
Laskavý vánoční příběh na motivy klasických
českých pohádek. S pořádnou zimou, spoustou
sněhu, vesničkou pod horami, hustými lesy i pekelnou branou ve skalách. A nebyli by to čerti,
aby nekuli nekalé pikle. Ovšem dvě malé statečné děti – Maruška s Josífkem – se zlé moci
nezaleknou a svým důvtipem se pokusí čerty
přelstít. Temné síly totiž nemají šanci tam, kde
panuje lidská pospolitost a kde mají lidé nezkažené dobrotivé srdce.

Ilustrovala Michaela Bergmannová
Ilustrovala Michaela Bergmannová
Mladá fronta

Pro děti od 6 let
Váz., asi 72 stran
165 x 215 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A
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Jak to dopadne, když se bláznivé ovečky vydají na cestu do Betléma?

Poslední ovečka
Trochu jiný vánoční příběh

Ulrich Hub
Uprostřed jedné zimní noci probudí ovečky na
pastvině podivné jasné světlo na obloze. Co se
to děje? A kam zmizeli pastýři? Že by je unesli
ufouni, jak sýčkuje jedna z oveček? Nebo se šli
podívat na děťátko, které se narodilo v nedalekém chlévě? Proslýchá se, že je to holčička.
Ovečky se vydají na dobrodružnou noční pouť,
aby přišly celé té záhadě na kloub. Pak se ale
jedna z nich ztratí…

Přeložila Romana Jarolínová
Pro děti od 6 let
Váz., asi 72 stran
155 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A
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Nahlédněte do světa emocí a seznamte se s malými hlídky, kteří mění
barvu podle toho, jak se zrovna cítí

Milda a Milda
Jakou barvu má radost?

Ester Stará

Mladá fronta

Pro děti od 3 let
Váz., asi 80 stran
250 x 225 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

již vyšlo

Víte, že každou školku hlídá hlídek nebo hlídka?
A že se úplně nejčastěji jmenují Milda? Ať je to on
nebo ona, ze všeho nejvíc jim záleží na tom, aby
byly děti ve školce šťastné. To pak jsou šťastní
i oni a září blankytně modře. Pokud jsou tmavě
modří, něco je trápí. Třeba že je nějaký mrňous
smutný. Mnohem častěji jsou ale spokojeně žlutí – když dětem chutná, hezky spinkají, vedou
chytré řeči nebo staví velkolepé věže z kostek.
A když se hlídci na něco netrpělivě těší, rozzáří
se oranžově jako pomeranč pod žárovkou.
Škoda, že děti ve školce Mildu nebo Mildu
nemůžou vidět. Hlídkové jsou totiž neviditelní.
Pokud se tedy nevloudí chybička. To pak malý
špunt stojí s pusou otevřenou a nevěří svým
očím. Zato čtenáři si můžou Mildu i Mildu prohlédnout pěkně zblízka. A nejen je. Dozvědí se,
kdo ještě školku navštěvuje, co se tam celý rok
děje, s jakými hračkami si děti hrají i jak to vypadá na zahradě, kam se chodí proběhnout.
Až si budete číst, co všechno Milda a Milda
zažili, povídejte si taky o tom, jak se zrovna cítili. Znáte tyhle pocity? Budete-li na pochybách,
barvy vám pomůžou. Knížka pomáhá dětem prostřednictvím příběhu porozumět vlastním pocitům a emocím.

Ilustrovala Dao Linh
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ESTER STARÁ pracuje jako speciální pedagožka a logopedka a zkušenosti z praxe
využívá i při psaní knih zaměřených na komunikační dovednosti dětí. Její knížky byly
oceněny v zahraničí. Autorka získala také Zlatou stuhu.
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totiž vůbec netušil, že nějací další hlíd
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Veselý příběh rozpustilého štěněte si zamilují všichni začínající čtenáři
i jejich rodiče

Zprávy z pelíšku
Daniela Krolupperová
Jednoduché vyprávění je určeno nejmenším
čtenářům. Společně s hravým štěňátkem, které objevuje svět, se seznámí s radostmi, ale
i se strastmi obyčejného psího života. Štěňátko
poznává, jak je důležité mít svůj pelíšek a svoji
misku. Zjišťuje ale také, že to vůbec nejdůležitější je domov a milující rodina, vlastně smečka.

Ilustrovala Ivona Knechtlová

Pro děti od 6 let
Váz., 64 stran
165 x 210 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

v edici Nebojím
se písmenek
již vyšlo
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Medvídek Vilda si užívá každý den. Poznávejte svět společně s ním!

Medvídek Vilda se nenudí
Lucie Sunková
Medvídek Vilda bydlí v dřevěné chaloupce
se zahrádkou. Kdo Vildu zná, ví, že je to šikula, rozumbrada i popleta, který má stále něco
na práci. Zvědavýma dětskýma očima objevuje svět, dokáže se radovat z maličkostí a nikdy
se nenudí. V létě sbírá maliny, na podzim hrabe
listí a při tom stihne zažít spoustu dobrodružství. Příhody medvídka Vildy provázejí čtenáře
přírodou od jara do zimy a přinášejí laskavé zastavení v dnešní uspěchané době. Knížka je bohatě ilustrovaná dokreslovanými fotografiemi.
Kromě textu obsahuje také komiksové příběhy
s jednoduchými úkoly.

Pro děti od 4 let
Váz., 88 stran
220 x 240 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

Mladá fronta podzim–zima 2019

93

Jaké funkce má zbarvení zvířat v přírodě?

Barevná říše zvířat
Valter Fotago, Isabella Grottová
Kniha Valtera Fotaga přináší hravou a poutavou
formou informace o pestrobarevných zvířatech
a o funkcích, které toto zabarvení u živočichů
má. To vše dokreslují pestré ilustrace malířky
Isabelly Grottové, díky níž je Barevná říše zvířat
pastvou pro oči.
Říše zvířat je svět úchvatných barev. Šelmy,
opice, ptáci, motýli, ryby… to je jen pár hrdinů
této knížky.
Ale i u dalších zvířat, u kterých to vůbec
nečekáte, se projevila fantazie matky přírody
a dala vzniknout skutečným živým uměleckým
dílům. A proto se této zvláštní a jedinečné soutěže krásy mohou zúčastnit také žáby, hadi,
a dokonce i pavouci.
Abychom našli vítěze, procestovali jsme
celý svět a vybrali ty nejbarevnější, nejoriginálnější a ano, i nejsympatičtější a nejvtipnější!

Pro děti od 5 let
Váz., 40 stran
270 x 360 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA

Přeložila Olga Čaplyginová

smrtelně krásné
Kůže pralesniček je pokrytá silným jedem
a jejich barvy varují: Nedotýkat se!
Amazonští indiáni tyto žáby moc dobře znají
kvůli
a namáčejí do jejich jedu hroty šípů. Někdy se jim
tomu říká také šípové žáby.
Existuje jich několik druhů a všechny žijí v pralesích
na stromech, proto jejich vědecký název znamená
doslova ‚ ten, kdo chodí po stromech“.

duhOvý PaPOušek
Tohoto papouška bychom mohli prohlásit
za krále všech barevných ptáků! Ne nadarmo
se mu říká lori mnohobarvý.
Jeho peří překypuje živými barvami: červenou,
modrou, fialovou, žlutou, oranžovou, zelenou, jako by to byly

tahy štětce rozvášněného malíře!

Když se hejno papoušků lori rozlétne ke stromu, nabídne
nezapomenutelnou podívanou.
Papoušci lori žijí v Austrálii. Jejich jazyk má na konci dlouhé papily,
které působí jako štěteček, s jehož pomocí papoušek sbírá nektar
a pyl z květů. Proto jeho druh vědci nazývají Trichoglossus, což
znamená ‚ mající chlupatý jazyk“. My mu ale raději říkáme lori

mnohobarvý.

24
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Co se děje v lese, na louce a pod povrchem, když napadne sníh?

Zvířata v zimě
Thomas Müller
Je medvěd opravdu ten největší zimní spáč? Jak
lišky loví myši pod sněhem? Proč zajíci dobrovolně tráví čas v pekáči? Který pták se schovává tak, že se zavrtá do sněhu? A co dělají v zimě
včely?
Knížka přináší spoustu zajímavostí ze zimního světa zvířat, kde se zdaleka jen nespí. Seznámí vás s nejrůznějšími strategiemi, které živočichům pomáhají zimu přežít. Dozvíte se, kdo se
ukládá ke spánku, a kdo ne, jak je to s odletem
ptáků do teplých krajů a koho u nás můžete potkat jen v zimě. A kromě toho zde taky najdete
tipy, jak můžete sami zvířátkům pomoci, aby
chladné období bez úhony přežila.

Přeložila Helena Mirovská

Pro děti od 7 let
Váz., 64 stran
245 x 330 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE A
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Protanči se s malou baletkou do Země kouzel a setkej se s oblíbenými
pohádkovými postavami

Nela a prokletá korunka
Malá baletka 15

Darcey Bussellová
Nela dorazí do Země kouzel právě včas na křtiny
Popelčiny dcerušky. Všichni hosté s sebou přinášejí dárky pro Perličku, jeden z nich však není
tak nevinný, jak se na první pohled zdá! Když si
Popelka zkusí překrásnou korunku zdobenou
drahokamy, zničehonic se změní v dračici a začne sekýrovat své okolí. Podaří se Nele zachránit situaci a potrestat tajemného dárce, který
chtěl křtiny pokazit?

Přeložila Eva Brožová

Pro děti od 6 let
Váz., 96 stran
130 x 190 mm
Cena 189 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

již vyšlo
Mladá fronta
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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

Roztomilé medvídě a statečné princezny zachraňují království

Kouzelný vodopád
Sestry ze sněhového království 4

Astrid Fossová

ASTRID FOSSOVÁ

SESTRY
ze sněhového
království

Nastal dlouho očekávaný Den Půlnočního slunce a zlá Čarodějnice stínů se chystá použít své
čáry, aby ukradla Proměnlivá světla a jednou
provždy uvrhla celou Nordovii do tmy… Sestry
ze sněhového království se však nehodlají jen
tak vzdát, seberou veškerou svou odvahu a sílu
k poslední výpravě. Dokážou se dostat ke kouzelnému vodopádu a vrátit Proměnlivá světla na
oblohu dřív, než odbije půlnoc?

Přeložila Eva Brožová
Kouzelný vodopád

mladá fronta

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

již vyšlo
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Zbrusu nová série pro všechny malé kouzelnice a milovníky zvířátek

Osudoví kamarádi
Začarované zrcátko

Linda Chapmanová
Věříš na kouzla a čáry? Majka a její kamarádky ano! A když se setkají s kouzelnými zvířátky,
čeká je spousta senzačních dobrodružství. Nejprve musí ale Majka a liška Kapradinka odvrátit
hrozbu černé magie. Majčina starší sestra Kája
nase
vyvýšenou
větev dobou
kousek chová
od vodopátotiž poslední
divně a Kapradindu,
zástup
zvířat
utichl.
Tohle
byla
chvíle,
ka vycítí, že si temné síly brousí
zuby právě na
Kájinočekali.
chování má nejspíš na svědomí zrcátko
nani.
kterou
z„Vítejte,
její nové
pudřenky.
se Kulíšek.
jí ale nepozorovaně
přátelé,“
zvolalJak
sýček
zmocnit?
Zvládnou
kamarádky
spolu
„Zase jednou nastal čas vyslat do světa
lidíse zvířátky
využít svou nově objevenou kouzelnou moc a dát
několik kouzelných zvířátek. Každé z nich
věci zase do pořádku?
bude mít za úkol najít svého Osudového

kamaráda
– dítě,
kteréDvořáková-Tripesová
věří na kouzla.“
Přeložila
Šárka

Pro děti od 7 let
Váz., 176 stran
130 x 200 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

by se mohly stavit
hnedka ráno. Pokud
ano, přivedu je sem.“
Kapradinka ji
šťouchla čumáčkem.
„Zařídím, aby sem
dorazila také ostatní
kouzelná zvířátka.“
„Už radši půjdu,“
řekla Majka. Opustit
lišku, bylo to poslední, co si přála,
ale nechtěla, aby se ji
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maminka vydala hledat. „Zatím se měj, Kap-

Mladá fronta
2019
radinko,podzim–zima
uvidíme se zítra
ráno.“ Majka ji naposledy políbila na nos, postavila ji na zem

Další pokračování Jasmínčiných setkání se zvířátky

Štěňátko Mráček
Jasmínčina zvířátka 3

Helen Petersová
Když Jasmínka najde v křoví malého opuštěného
pejska, je chudáček tak slabý a hubený, že ani
nedokáže stát. Jasmínka ho pojmenuje Mráček
a za pomoci maminky veterinářky se jí ho povede uzdravit. Jenže nejhůř se hojí zraněná psí
dušička. Mráček se bojí lidí, zvlášť mužů, a vrčí
na ně – a mít zlého psa si na farmě, kam každou chvíli někdo přijede, nemůžou dovolit. Ačkoli Mráček dělá velké pokroky při výcviku, zdá
se, že bude muset z domu. Ale pak se Jasmínka
dostane do hodně nepříjemné a nebezpečné situace – a pejsek má příležitost jí všechnu tu péči
oplatit…

Přeložila Veronika Volhejnová

již vyšlo
xxxx

Prasátko Lanýž

Pro děti od 7 let
Váz., 120 stran
130 x 200 mm
Cena cca 219 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

Helen Petersová

xxx
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I malí psi musejí chodit do školy!

Špekáčkova psí akademie
Maxík
Gill Lewisová
Dojemný a poučný příběh ze školy pro štěňata,
která se tu učí, jak se stát pracovním psem.
Leonberger Maxík je zvyklý být nejlepším
z nejlepších. Ale teď stojí před největší výzvou
svého života. Čeká ho totiž první záchranářská
zkouška v mořských vlnách. Podaří se mu najít
dostatek odvahy i v okamžiku, kdy na tom bude
nejvíc záležet?

Přeložila Jana Hejná

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

již vyšlo
se některý ze závodníků dostal ve vodě
do potíží.
Brzy přišel na řadu Rodrigo. Všichni
žáčci z akademie ho bouřlivě povzbuzo
vali. Pejsek odpádloval do hloubky, vyčíhl
si vhodnou vlnu a prosvištěl pod její
zpěněnou špicí. Potom předvedl pár sluš
ných otoček. Byl dobrý, ale bude to stačit
na vítězství?
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První díl vtipných příběhů pana Tučňáka, profesionálního
dobrodruha a detektiva

Pan Tučňák a ztracený
poklad
Alex T. Smith

’K
A
N
C
U
PAN ETN Y P O K L A D
A

He has a dashing hat.
He has a packed lunch.
He is Very Keen.

Z T RA

9

781444 932065
www.alextsmith.com

design by: Alison Still

I S B N 978-1-444-93206-5

£9.99

ALEX T. SMITH

Praise for Alex T. Smith’s bestselling Claude series:
‘Illustrated with humour and elegance.’ The Sunday Times
‘Quirky illustrations with plenty of humour.’ Metro

THE LOST TREASURE

So when Boudicca Bones from the

calls for jméno
help, Mr Penguin
Pan Tučňák je, jakMuseum
už jeho
napovídá, tučsprings into action. Can he and Colin
ňák. Není to ovšem
jenfindtak
ledajaký
the spider
her missing
treasure? tučňák, ale
And what happens when adventuring
profesionální dobrodruh!
Má
švihácký
kloboubecomes DANGEROUS?
ček, sbalenou svačinku a nemůže se dočkat,
až se vrhne na svoje první opravdické dobrodružství. Proto není divu, že když ho majitelka
místního muzea požádá o pomoc, hned se chopí
příležitosti. Podaří se panu Tučňákovi a jeho věrnému pavoučímu parťákovi Emilovi najít ukrytý
poklad? A co si počnou, když se ukáže, že takové dobrodruhování není vůbec nic lehkého a na
cestě k pokladu číhá spousta NEBEZPEČÍ?

C

ALEX T. SMITH

Přeložila Jana Hejná

ra
Od auto
série
Bruno

Mladá fronta

Pro děti od 8 let
Brož., 176 stran
140 x 215 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE AAA

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

před kamerou

Neobyčejný

PEJS EK

A l e x T. S m i T h

Hravé hopsání na trampolíně se změní v mnohem
napínavější zážitek, když pejsek Bruno zjistí, že
se v jejich ulici natáčí dobrodružný film s gorilou
v hlavní roli.

před kamerou

Světla, kamera, akce!

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

s neobyčejn
ým
životem!

A l e x T. S m i T h
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Neprošvihněte další senzačně strašidelné a strašlivě vtipné dobrodružství!
A nebojte se, upíři nekoušou!

• LA U R A E LLE N A N D E R S O N O VÁ •

Amálie Zubatá a zloděj
paměti
Laura Ellen Andersonová
Amálie Zubatá a její přátelé by rádi vyhráli soutěž o vstupenky do Dýňoparku, což je ten nejúžasnější zábavní park pod sluncem i měsícem.
Úplně postačí, když se jim povede prodat co
nejvíc sušenek.
Jenže obyvatelé Záhrobně se chovají nějak
divně. Jako by si nikdo nic nepamatoval… Dokonce ani jména přátel a datum narozeninové oslavy!
Co se s jejich vzpomínkami stalo? A povede
se Amálii zachránit je dřív, než na ni všichni dočista zapomenou?
Pro děti od 7 let
Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena 269 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

již vyšlo
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Přeložil Vratislav Kadlec

Strašidelný příběh, u kterého budete umírat smíchy!

Frankenstein a já
Andreas Schlüter
S lékárníkem Frankem Steinem něco nehraje.
Co znamená to podivné sténání, které se ozývá
z jeho sklepa? Že by se snažil stvořit umělého
člověka? Otázek máme mraky. Záhadou však
zůstává, co pokousalo našeho koně a na koho
v noci střílel z pušky náš pomatený soused.
Však my tomu s Oldou přijdeme na kloub! I když
to zase bude pěkně nebezpečné…

Přeložila Romana Jarolínová

Pro děti od 7 let
Váz., 120 stran
130 x 190 mm
Cena 219 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

již vyšlo
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Strašidelné příběhy, u kterých se budete třást hrůzou!

NOČNÍ
MŮRY

Z TEMNOT
A LV I N S C H WA R T Z
Knižní
předloha
filmu

Noční můry z temnot
Alvin Schwartz
Slavná sbírka kratičkých, ale o to děsivějších
příběhů, duchařských historek, městských legend a strašidelných písniček a říkadel, které
sesbíral americký spisovatel a folklorista Alvin
Schwartz, je určena pro děti i dospělé, co se
rádi bojí. Umrlčí hlavy padající komínem, duchové prahnoucí po pomstě a obrovské černé
kočky toužící po lidském mase ožívají díky sugestivním ilustracím Stephena Gammella, které
si během let našly spoustu zanícených fanoušků – a také odpůrců, kterým připadají snad až
příliš strašidelné. Na motivy knihy byl natočen
film, který se nedávno objevil v českých kinech
pod stejnojmenným názvem.

Mladá fronta

Přeložil Vratislav Kadlec
Pro děti od 10 let
Váz., asi 176 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: říjen
Kategorie AAA

Knižní
a
předloh
filmu
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HOLKA, CO SI STOUPLA NA HROB

, a tak si povídali
Pár kluků a holek se jednou večer sešlo na mejdanu. Kousek odtamtud byl hřbitov
o tom, jak je strašidelný.
čapne za kotník
„Člověk nesmí po setmění stoupnout na hrob,“ řekl jeden kluk. „Jinak tě nebožtík
a stáhne tě pod zem.“
„Tomu nevěřím,“ odpověděla jedna holka. „Je to pověra.“
„Když si stoupneš na hrob, dám ti dolar,“ škádlil ji kluk.
„Já se hrobů nebojím,“ kasala se holka. „Klidně si na něj stoupnu hned teď.“
byla.“
Kluk jí podal nůž. „Zabodni ho do hrobu,“ vybídl ji. „Podle toho poznáme, že jsi tam
ala si holka, ale
Hřbitov byl samý stín a vládlo na něm hrobové ticho. „Není čeho se bát,“ opakov

stejně se bála.
hlíny a chtěla
Vybrala si jeden hrob a stoupla si na něj. Potom se rychle sehnula, zabodla nůž do
a. Zmocnil se jí děs.
odejít. Jenže nemohla. Něco ji drželo! Znovu se pokusila udělat krok, ale ani se nehnul
„Něco mě chytlo!“ vykřikla a upadla na zem.
si toho všimla,
Když se dlouho nevracela, ostatní se po ní šli podívat. Její tělo leželo na hrobě. Aniž
a hrůzou.
zapíchla si nůž do sukně a přišpendlila ji k zemi. Držel ji jen ten nůž. A ona zemřel

Mladá fronta podzim–zima 2019
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Kdo zachrání dceru Toma a Hester?

Pekelné vynálezy
Smrtelné stroje 3

Philip Reeve

Pro čtenáře od 10 dO 100 let
Váz., 328 stran
130 x 200 mm
Cena cca 359 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE A

již vyšlo

Třetí díl Kronik hladových měst se odehrává
šestnáct let poté, co se Tom s Hester usadili
v Anchorage, kde se jim narodila dcera Wren.
Wren však poklidný život na jednom z mála bezpečných míst ve světě pustošeném válkou nudí
natolik, že se nechá zlákat vidinou dobrodružství a z Anchorage odjede. Na cestách padne
do rukou otrokářů, zjistí, jak se žije v Brightonu
ovládaném primátorem Pennyroyalem a jaké to
je, ocitnout se uprostřed útoku Zelené bouře.
Útok vede Stopařka Fangová pátrající po tajuplné Plechové knize, jež má údajně obsahovat
kód k sestrojení ničivé zbraně. Podaří se Stopařce knihu získat? Kdo zachrání Wren ze zničeného Brightonu?

Přeložila Olga Bártová
připravujeme
e-book
Reeveovy Smrtelné stroje zůs
távají
mezníkem vizionářské představ
ivosti.

School Library Journal

Dechberoucí dílo, Hester je hrdinka na
věky. Ve
chvíli, kdy jsme dokončili čtení Smrtel
ných
strojů, jsme věděli, že to chceme zfilm
ovat.

Producent Peter Jackson
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Dokážete si představit horší noční můru než svět bez internetu a mobilu?

Jak upgradovat rodiče
Pete Johnson
Když rodiče usoudí, že Louis tráví příliš času
What can
you do
„přilepený k obrazovkám“,
napadne
je něco
when you’re trapped in
WARP?
příšerného – absolutnía TECHNOLOGY
zákaz TIME
tabletů,
počítaMy parents have decided my
čů a mobilů! Navíc ho
nutí
trávit
volný
čas
tím
brother Elliott and I spend too much
time “glued to screens” and now they’ve
nejnudnějším způsobem,
jaký
si dokážete
come up with
their WORST
IDEA EVER – předa TOTAL BAN on all tablets,
stavit: rodinnými vycházkami
hraním spolecomputers, andamobiles!
I need a plan to FIGHT BACK
čenských her. Louis potřebuje
vymyslet
plán,
against their “digital
detox”,
and FAST! Can my best friend
jak všechno vrátit do starých
kolejí!
Dokáže
mu
Maddy come to the RESCUE?
“Pete
Johnson
is
a
hilarious
writer”
s tím pomoct jeho nejlepšíMail
kamarádka
Maddy?
on Sunday

Přeložila Eva Brožová

Pro děti od 9 let
Váz., asi 216 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

již vyšlo
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Kniha, která dodá odvahu nejistým, sílu odhodlaným a inspiraci
nerozhodnutým!

Příběhy pozoruhodných
dětí
Amanda Liová

Pro čtenáře od 9 do 99 let
Váz., 124 stran
Formát 246 x 189 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

Inspirující kniha vypráví
příběhy o 29 úžasných dětech. Dětech, které zvítězily,
něco překonaly, vytrvaly.
Dětech, které by zahanbily
většinu dospělých.

Konnie Huqová
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Nevšední a nesmírně inspirativní kniha o nezlomné odvaze a síle lidské vůle líčí skutečné příběhy
dětí a mladých lidí, kteří dosáhli na samé hranice
lidských možností. Zvládli přežít v jihoamerické
džungli či v australské pustině, čelit útoku aligátora nebo žraloka, přečkat lavinový zával, ustát
vlastní nejistotu a strach. Dokázali zvítězit nad
nepřízní osudu, nad krutostí okolí, nad šikanou
i nad sebou samými.
Věděli jste, že Louis Braille vymyslel písmo,
které používají nevidomí a slabozrací na celém
světě, ve svých patnácti letech? Tušili jste, že fenomenální brazilský fotbalista Pelé se v devíti letech pevně rozhodl, že za Brazílii vyhraje světový
pohár ve fotbale? Věřili byste, že i z ugandského
slumu se dá prorazit do světa?

Přeložila Daniela Krolupperová
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Velký fotbalový příběh pro malé kluky!

Fotbalový nervák
Projekt Robot

Nancy Kruliková
a Amanda Burwasserová
Školák Logan má neobvyklého kamaráda – robota Javu. Java vypadá jako kluk a všechno umí
dokonale, i fotbal! Hraje s Loganem v týmu Fialoví vombati, mají tak poprvé šanci porazit Báru
a Járu Silverovy a jejich Červené medvědy.
Jenže když Java navlhne a začne se chovat
divně, dokáže celý tým spojit síly a dát gól?

Přeložila Eva Brožová

Pro čtenáře od 7 let
Váz., 88 stran
130 x 195 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: září
KATEGORIE AAA

již vyšlo
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Dostatečně zábavné na to, aby začínající čtenáři
chtěli dál otáčet jednu stránku za druhou.

Kirkus Reviews on Science No Fair!

Cristiano Ronaldo, hrdina portugalského národa, nyní nezachraňuje
pouze čest své země na mistrovství světa, ale také celý svět!

STRIKER FORCE 7
Cristiano Ronaldo
Superstar se stala novým superhrdinou. Cristiano
Ronaldo se poprvé objeví v komiksu inspirovaném
stejnojmenným animovaným seriálem. Povede
pestrou posádku agentů z celého světa, aby společnými silami chránili Zemi před zničením. Každý z nich byl obdařen různými superschopnostmi.
Dokážou ale fungovat jako tým? Mají zachránit
svět, ale kdo je ochrání před nimi samotnými?!
CO JE STRIKER FORCE 7?
A PROČ POTŘEBUJÍ CR7?
Pravděpodobně vám SF7 nic neříká a nikdy jste
o ní neslyšeli. A za to jsou její členové také rádi.
Jedná se o tajnou mezinárodní agenturu, která
udržuje celosvětový mír. Chrání planetu před
monstry, padouchy, vetřelci, šílenými vědci
a obecně všemi blázny, kteří mají megalomanské plány na ovládnutí světa.

Přeložil Cyril Navrátil

Pro děti od 6 let
Brož., asi 142 stran
130 x 200 mm
Cena 279 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE AAA

rhrdiny. Jsem
Vždy jsem obdivoval supe
podílet na tvorbě
nadšený, že se budu moct
o fotbal, tak
tohoto komiksu. Stejně jak
ltury a lidi z cei superhrdinové spojují ku
těší, že se skrze
lého světa. Proto mě velice
vášně.
tento projekt propojí obě mé

Cristiano Ronaldo
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Zpříjemněte si čekání na další mimózní dobrodružství Nikki Maxwellové
vymazleným zápisníčkem!

Deník mimoňky
BEZ FILTRU!
TVOJE deníčková zpověď

Rachel Renée Russellová

Pro děti od 8 let
Váz., asi 272 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

již vyšlo
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Nikki Maxwellová je možná pořádná mimoňka,
ale jednu věc ví jistě – psaní deníčku je skvělý
způsob, jak dokonale poznat nejdůležitější osobu v jejím životě: SEBE SAMU! A to teď můžeš
udělat i TY, díky jejímu speciálnímu zápisníku
napěchovanému zábavnými otázkami na každý
den v roce. Při vymýšlení odpovědí se možná
trochu zapotíš, ale zaručeně si užiješ kopec legrace, zvlášť když se je rozhodneš sdílet s kámoši. A nebyla by to psaním posedlá Nikki, kdyby
nepřipsala i pár vlastních odpovědí a nepřidala
spoustu obrázků. To nejlepší na konec: tenhle
zápisník ti vydrží na celé dva roky!

Přeložila Jana Hejná

Další nečekaná dobrodružství odvážného Maxe Drolla

Maxovy trable 3

RACHEL RENÉE RUSSELLOVÁ

Mistrné manévry

Rachel Renée Russellová

R. R. RUSSELLOVÁ

Když jsme Maxe Drolla viděli naposledy, měl
sice ve škole polapené tři drzé lupiče, on sám
ale byl v pasti také – a to přímo ve školním kontejneru s odpadky! A co hůř, ocitla se tam s ním
i Erin, jeho krásná a chytrá spolužačka, do které
je Max tak trochu zamilovaný.
Ale to by nesměl být superhrdina (a cool raper)
Max D., aby se jen tak vzdal! Ani uzavřený kontejner, ani policie, ba ani uprchlí lupiči ho nemůžou zastavit. Jenže znáte to: když to už vypadá, že jste ze všeho venku, vždycky se strhne
něco dalšího, a to obvykle z té strany, odkud to
nejméně čekáte. A tak bude Max Droll své superhrdinské schopnosti – a svou skoro geniální
spolupracovnici – ještě hodně potřebovat…

Přeložila Veronika Volhejnová

Mistrné manévry

Další
nečekaná
dobrodru
Maxe Drožství
lla
Mladá fronta

Pro děti od 9 let
Váz., 272 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: listopad
KATEGORIE AAA

již vyšlo

Nasty
Dumpster

My
Middle
School

. . . TO FREEDOM!!
*5*
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Chcete být připraveni na přežití nejhoršího dne vašeho života?

Příručka přežití

PŘÍRUČKA PŘEŽITÍ

Superhrdinou snadno a rychle

PŘÍRUČKA PŘEŽITÍ
SU PER H R DINOU SN ADN O A RYC HLE
M l a d á fr o n t a

Když všechny okolo zachvátí panika, někdo
musí zůstat v klidu a rychle jednat. Díky téhle
příručce se z vás stanou experti na přežití ve
svízelných situacích, jako je třeba útok žraloka
nebo setkání s lidožravým tygrem. Naučíte se,
jak si v přírodě poradit bez kompasu a jak najít nejlepší místo na přenocování. Kromě toho si
osvojíte spoustu dalších dovedností, které vám
pomůžou přečkat i ten nejhorší den. Je na čase
převzít velení a stát se hrdinou…

Přeložila Iva Menšíková

Pro čtenáře od 10 do 18 let
Váz., 128 stran
180 x 230 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE AAA

JAK …

TO
NAJÍT IDEÁLNÍ MÍS
NÍ
PÁ
NA PŘES

je najít
mém místě, nejdůležitější
Pokud uvízneš na nezná
tma, je
cování. Ještě než padne
bezpečné místo na přeno
úkryt.
potřeba vyhledat vhodný
ochrana před
přístřešek poskytnout, je
To nejdůležitější, co ti má
před sluncem,
i se potřebuješ schovat
přírodními živly. V poušt
ohrožovat déšť, sníh
oblastech tě zase bude
v horách nebo polárních
ale do nějaké
úkryt nabízejí jeskyně. Než
a vítr. Vhodný přirozený
ji zjistit, že sdílíš
umej. Není příjemné pozdě
ulehneš, důkladně ji prozko
je spící medvěd
jako
em,
zvířet
m
m divoký
nový domov s překvapený

již
Prodáno 00
100 0
více než celém
po
výtisků
světě
hnízda a trus uvnitř
é ukazatele patří kosti,
byla obsazená. Mezi takov
ním jsou i trsy
do jeskyně. Špatným zname
nebo v blízkosti vchodu
postele.
místo
ají
použív
a
rostlin, které zvířat
jiném místě, které by
ě není, poohlédni se po
Pokud v okolí žádná jeskyn
pro táboření
živly ochránit. Vhodný úkryt
tě mohlo před přírodními
že se pod ním
ale,
roluj
skalní převis. Zkont
pádu
může poskytnout třeba
by naznačovalyz nebezpečí
které
y,
kamen
né
spada
nepovalují
sutě.

IDEÁLNÍ MÍSTO
lesní mýtina, obzvlášť
provizorní tábořiště je
Perfektním místem pro
ě máš
í potůček. V takovém případ
lání ohně
pokud poblíž najdeš i zurčíc
u přístřešku, dřevo na rozdě
k dispozici materiál na stavb
í.
vařen
a
nutí
oplách
a vodu na pití,

TĚMHLE MÍSTŮM SE VYHNI

nebo puma.

že by jeskyně
jestli neuvidíš známky toho,
Pozorně si prohlédni okolí,

přitahuje hmyz,
ů a jezer. Stojatá voda
Drž se dál od rybník
sat nebo poštípat.
který tě může pokou
, voda by
kopce . Pokud by pršelo
• Netáboř v jeskyni na úpatí
ila.
a přístřešek by zaplav
stekla ze stráně dolů
zasně ženém
i a skalními převisy v
během spánku by
• Vyhni se úkrytům pod skalam
h se hromadí sníh a
terénu. V takových místec
i laviny.
hrozí
tady
toho
tě p mohl zasypat. Kromě
tam se nejvíc
kopce, protože právě
• Nikdy nenocuj na vrcholkuTvůj přístřešek by to mohlo jedno duše
vystavuješ větru a dešti.

•

odfouknout.
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Máte rádi hádanky, rébusy, originální úkoly a netradiční hlavolamy?

Hlavolamy, hádanky
a rébusy pro chytré děti
Gareth Moore
Lámete si rádi hlavu nad zapeklitou hádankou?
Potrápíte občas s chutí své šedé buňky? Pak je
tato knížka přesně pro vás – mezi stovkou rébusů a tajenek najdete i spousty netradičních
úkolů pro chytré hlavičky, například kalkudoku, futošiki a další druhy hlavolamů. Postupujte od nejlehčích po nejtěžší a procvičte si nejen
aritmetiku a logické myšlení, ale i prostorovou
představivost, jazykovou hravost či paměť. Tak
hurá provětrat mozkové závity!
MLADÁ FRONTA

Přeložila Olga Čaplyginová

HLAVOLAM 76

byly ukradeny
lásek! Ze slovíček níže
Pozor na zlodě je samoh
zpátk y
žete je správně doplnit
všechny samohlásky. Doká
NJCHTŘJŠ
slova znamenají? Napří klad
a zjistit tak, co uvede ná
znamená NEJC HYTŘEJŠÍ.

a) BCD
b) KMRD
c) CKRR N
d) PVVR
e) ŠKLN K
f) DVCT KRN
g) MTŘDŠK

HLAVOLAM 77

ČAS

ČAS

ce. Dobře
e klíč k této zapeklité hádan
Zapojte mozek a najdět
te odhalit,
e na obrázku a pak se pokus
si prohlédněte klíč nahoř
ěď zaný je jen jeden. Svou odpov
Správ
patří.
němu
k
jaký otisk
kroužkujte.

Pro děti od 7 do 12 let
Brož., 176 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: říjen
KATEGORIE A

b)
a)
c)

d)

e)

f)
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MODERNÍ VYDAVATELSTVÍ S TRADICÍ
Mladá fronta je moderní vydavatelství s čtyřiasedmdesátiletou tradicí.
Působí v oblastech zpravodajských, specializovaných, odborných,
dětských, 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
11 specializovaných online titulů.
Divize Medical Services nabízí mediální servis ve zdravotnictví.
Divize Euro HUB pravidelně realizuje odborné i společenské akce a projekty.
Divize Magazíny se svými tituly dominuje žebříčku motoristických časopisů.
V portfoliu máme dětský časopis Puntík určený nejmenším, časopis Maminčin Puntík
a časopis Tečka.
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AUTOMAT PRO ŠKODU FABIA
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PODROBNÉ SROVNÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH
CESTOVNÍCH ENDUR STŘEDNÍHO OBJEMU

STAVÍ HRAD

POSTAVILI JSME PROTI SOBĚ
DUCATI PANIGALE V4 A 1299

12.10.2018 20:56:30

V ELITNÍ SPOLEČNOSTI

hurá na

výlet!
126začít!
sestřelů
Topná sezona může
v bitvě o Británii
PŘÍBĚH 303. POLSKÉ STÍHACÍ
SQUADRONY RAF

ČESKÁ ANOMÁLIE

KAREL ABRAHAM SE ROZPOVÍDAL
O ŽIVOTĚ V PADOKU MOTOGP

VÝVOJ TANKU TIGER

UNIKÁTNÍ STAVBA KAWASAKI
KX500 Z ROKU 1987

ŠARMICL U ČÁSLAVI 1618
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ZÁSOBNÍK
NA DŘEVO
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BOLOŇSKÝ DUEL
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ZROZENÍ
MONSTRA

pátrání
opičky Maki
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Jak funguje SKŘÍŇ DQ200
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LET
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SK: 4,95 €

JAK OPRAVIT RÁFKY
001_titul_11_18.indd 1

AŽ NA
KRAJ SVĚTA

Cena 99 Kč

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

11

SK 4,89 €

Škoda 706 RO: Poválečný pokrok
Avia A11: Divoká devadesátáHLAVNÍ TÉMA

135002

29. 7. 2019 CZ 48 KČ SK 2,40 € WWW.EURO.CZ

VOLKSWAGEN GOLF vs. FORD FOCUS
Souboj roku má nečekaného vítěze!

01_EU_31_Titulka.indd 1

Tatra 613 kupé: Jediné na světě

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

9 771212

/
N E Z Á V I S L Ý

BEST CARS
2019:
HLASUJTE
A VYHRAJTE!

Cena 87 Kč

812 KONÍ NA MOKRÉ TRATI

Škoda RS 200 vs. Škoda 1100 OHC

Aero Minor Sport: Legenda z Le Mans

Vystřihni si

LESNÍ ATLAS

39 Kč 05

F A S C I N U J Í C Í
K R I T I C K Ý

/

SEDMÁ GENERACE JE LEHČÍ,
VĚTŠÍ A LEVNĚJŠÍ!

RESTAURACE

2019

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 Rumunské hory
ze hřbetu medvěda

001_TITULKA_11.indd 1

VAN JOURNAL

HISTORIE

Ford Transit PHEV

02.11.18 11:42

TEST

Tatra 813 CAS 55

Zahradní jezírko II

DAF CF 450

cena 79,90 Kč (pro předplatitele 65,00 Kč); cena pro SK 3,99 € (pre predplatiteľov 2,39 €)

Jak si vytvořit vlastní oázu klidu

11/2018

Designové křeslo

Abeceda svěrek

Vyrobte si stylový kus nábytku

Poradíme s pomocníky do dílny

Magazíny

MAGAZÍN PRO PROFESIONÁLY Z OBORU UŽITKOVÝCH VOZIDEL

VELKÝ TEST Seat Tarraco: Převeze i českého medvěda?
380003
9 771802

3 / 2 0 19

Porsche 917
Okruhová bestie vyjela
právě před padesáti
lety. Řídili jsme ji!

Krátký proces

678002

07

fa s c i n a c e

endura

srovnávací test
šesti strojů
s velkými motory

03

BYDLENÍ
DÍLNA
ZAHRADA

do terénu
a na cestu

PÍSKOVIŠTĚ
JAKO
PLACHETNICE
Dětské hry naberou
ten správný kurz

americký výrobce přichází s novinkou,
která mění zaběhlé pořádky
powercruisery

vzhůru do oblak

brough superior

ducati diavel 1260 měří
síly s harleyem fxdr

kamil holán na extrémním
závodu do vrchu pikes peak

strojařský skvost
pendine sand racer

TEST ČTYŘNÁPRAVOVÉ
SKLÁPĚČKY DAF CF

001_Titul 07-08.indd 1

07

/

cestovní

14.06.2019 12:22:04

679009

HARLEY-DAVIDSON FXDR 114

r a d o s T

hozená rukavice

Jackie Stewart
Legendární skotský
závodník slaví
80. narozeniny.

ČERVENEC–SRPEN 7–8/2019

001_titul_Classic.indd 1
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+ výběr obutí

Jediné BMW M1 na českých
silnicích definuje představy
o dokonalé sportovní jízdě..

amsCZ

TIP NA VÝLET
S Buchankou jsme
vyrazili za krásami
Českého středohoří.
Bylo se na co dívat!

9 771214

BMW M1

9 771214

amsczech

Faceliftovaná vlajková loď přijíždí
s hybridem i outdoorovým
provedením
10.06.2019
13:02:43

001_titul_07_2019.indd 1

Škoda 160 RS MTX
Kombinace karoserie
Škoda a ruského
motoru funguje skvěle.

l i d é

mv agusta
brutale 1000
legenda je zpět
v luxusním
provedení
serie oro

05

MERCEDES-AMG A 35
Supersport junior

PŘEDSTAVUJEME Škoda Superb iV a Scout

03

NIKI LAUDA
Výjimečný muž
mnoha talentů

T e c H n i K a

premiéra
očekávaného

KOLOS PRO LETIŠTĚ
Mercedes
dobrodruha
a Schwarzmüller spojili síly

Ftr

NAHOŘE BEZ

DALŠÍ TESTY A JÍZDNÍ DOJMY: Kia Proceed GT, Audi R8 V10,
Volkswagen T-Cross, Mercedes GLC, Renault Clio, Škoda 130 RS...

/

ténéré 700

ČTVRTÁ GENERACE
česká Luxusní
patrový autobus Setra S 531 DT

Navždy
jednička

PORADÍME, JAKÝ VYBRAT
KABRIOLET A JAK O NĚJ PEČOVAT

BMW ALPINA B7
Krocení nejrychlejší
řady sedm

i n f o r m a c e

LEGENDÁRNÍ BULLI Volkswagen
Multivan Trendline
Bulli
yamaha

KRÁLOVNA VAŠÍ ZAHRADY Praktické rady pro pěstování růží

s

MAGAZÍN PRO PROFESIONÁLY Z OBORU UŽITKOVÝCH VOZIDEL

CENA 79,90 Kč / SK 3,99 €

1200

PARKOVÁNÍ
U LETIŠTĚ

Prozkoumali jsme
ceny v Brně
i v Katovicích.

ČERVENEC
SPOLEHLIVÝ PRŮVODCE SVĚTEM AUT / RADY / TESTY / ZÁBAVA
ŠKODA SUPERB SCOUT: 272 KONÍ
DO2019
TERÉNU

lastautocz

indian

Knihy
ČERVENEC–SRPEN 7–8/2019

3/2019

39 90 Kč

@casopisUSS

Cena

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

informace / TecHniKa / radosT / lidé / fascinace

Za volantem PORSCHE 917, nejlepšího
závodního auta všech dob!

612006

FASCINUJÍCÍ

č e r v e n e c + s r p e n 2 0 19

/

9 771214
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RAČTE VSTOUPIT
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Seriál o renovaci vchodových dveří

HOTEL NA KOLECH

Pohodový spánek v suchu a teple

ZAČNĚTE GRILOVAT

Stavba originálního altánu na zahradu

BMW 3 VS. ALFA GIULIA Klasický souboj
01_titulka.indd 1

01_A7_07_Titulka.indd 1
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18.06.2019 8:26:20
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Medical Services
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reconstruction on knee osteoarthritis:
a current literature review
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The conservative approach in total hip
arthroplasty
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operační terapie
Frozen shoulder – long-term results
of surgical therapy
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Evalution of the muscular strenght of patients
indicated for total hip arthrosplasty by Watson
Jones anterolateral approach – prospective
study

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

Hodnocení svalové síly pacientů
indikovaných k totální endoprotéze
kyčelního kloubu anterolaterálním
přístupem podle Watson Jonese –
prospektivní studie
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Modiﬁkace pokračujícího stehu pro suturu
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RANGE ROVER EVOQUE druhé generace
je zajímavý nejen „průhlednou“ kapotou
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Kč 49,90 předplatitelé 37,50 Kč € 2,49

Ročník 13, vydání 3/2019, cena 99,90 Kč, SK 4,75 €

BMW X7: Velké sedmimístné SUV může
jezdit jako opravdový bavorák!
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a medicína

Předsedkyně Výboru pro zdravotnictví
PS PČR Věra Adámková:
„Systém DRG o kvalitě nic nevypovídá.“
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Diabetologie

Diabetologie

VYDÁNÍ

2018

Diabetologie

3/2018

ROČNÍK 20 • 129 KČ

Diabetologie

Diabetologie

Diabetologie

Zdravotnictví
a medicína

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

více od str. 7

746008

Kristína Němčková

BMW ŘADY 3

srpen 2019

26. 7. 2019

Jan Papajanovský

VZNIK NEJVĚTŠÍHO VÝCVIKOVÉHO
PROSTORU V ČECHÁCH

9 772570 576001

U

Maxim Kozlov

CVIČIŠTĚ BÖHMEN

ŠPIČKOVÍ AUTOŘI • NOVÁ FAKTA • UNIKÁTNÍ FOTOGRAFIE

www.casopispuntik.cz

S OMLAZENO
FABIÍ

2-6

9 772570

PRVNÍ
JÍZDA

Adam Štrunc

Gastronomický průvodce

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

BYDLENÍ
DÍLNA
ZAHRADA

ČÍSLO 11

Listopad /November 2018

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

Dvacet úspěšných Čechů,
kteří ve dvaceti letech dosáhli toho,
co ostatní nezvládnou za celý život

Kateřina Kudličková

VYBÍRÁME

VELKÝ PŘEHLED
NEJLEPŠÍCH AUT
S PRAKTICKÝMI
POSUVNÝMI DVEŘMI

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

5/2018

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ Správná příprava palivového dřeva krok za krokem

casopisUSS

DVACÁTNÍCI

Století

tvořivosti
OMLAZENÁ STÁLICE TOP
31

5/2018

5/2018

Panorama

Povolání špion aneb Pitomci
a zrádci proti republice

39,90 Kč

INFORMACE / RADOST / TECHNIKA / LIDÉ / FASCINACE

Esej

Je papež vůbec katolík? Co
způsobila změna v Otčenáši

TO NEJLEPŠÍ Z DĚJIN VOJENSTVÍ

11

ACE
NOVINKY 2019MODELY V DETAILU
FASCIN
ANÉ
LIDÉ /
2018 OČEKÁV
NIKA /
/ TECH
ADOST
ACE / R
INFORM

LISTOPAD

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

Report

Co víme
o nástupci
Rapidu?

nejsou na turisty připraveni

ZÁŘÍ 2018

ŠKODA
SCALA
Krušnohoří v UNESCO: místní

ZÁŘÍ 2018

1 1 / 2 0 1 8
L I S T O P A D

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

Puntík

TOP přílohy Esence

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

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

Euro

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

12.07.19 13:11

• 1 dětský měsíčník
• 1 čtvrtletník pro maminky
Vydavatelství
• 6 motoristických
titulů
Vydavatelství
Mladá fronta
• 1 vojenskohistorický
magazína.a.s.s.
Mladá fronta
•• 21 ekonomický
sportovní tituly
týdeník
ekonomický
týdeník
•• 52• 1ekonomických
speciálů
online
TV
2lifestylové
online TVspeciály
•• 21• ekonomický
měsíčník
ekonomický
měsíčník
• 2• 1dětské
měsíčníky
•• 14
webů
1• čtvrtletník
pro maminky
2 dětské měsíčníky
•• 40
6• 1motoristických
titulů
čtvrtletník
maminky
odbornýchpro
eventů
• 2• 6sportovní
tituly titulů
motoristických
•• 40
odbornýchtituly
knižních
titulů
8• 2ekonomických
speciálů
sportovní
2• 8lifestylové
speciály
ekonomických
•• 22
lékařských
titulůspeciálů
• 13
• 2webů
lifestylové speciály
•• 200
knižních titulů
ročně
40
eventů
• 13odborných
webů

• 40
• 40odborných
odbornýchknižních
eventůtitulů
• 22
lékařských
titulů
• 40 odborných knižních titulů
KNIHY
• 200
knižních titulů
ročně
• 22 lékařských
titulů
Divize
je v současné
době nejstarším
• 200Knihy
knižních
titulů ročně
KNIHY
kontinuálně
fungujícím vydavatelem knih
Divize
Knihy je v současné době nejstarším
KNIHY
vkontinuálně
České Knihy
republice.
U odborníků
patříme
fungujícím
vydavatelem
knih
Divize
je v současné
době
nejstarvmezi
České
republice.
U
odborníků
patříme
ším respektované
kontinuálně fungujícím
vydavateznačky
a mezi
čtenáři
mezi
značky a mezi
čtenáři
lemrespektované
knih v České republice.
U odborníků
jsme
oblíbení
díky
atraktivní
volbě
zajímajsme
oblíbení
atraktivní volbě
zajímapatříme
mezidíky
respektované
značky
vých
titulů.
Věnujeme
pozornost
původní
vých
titulů.
Věnujeme
pozornost
původní
a mezi
čtenáři
jsme oblíbení
díky
atrakativní
překladové
beletrii, populárně-naučné
volbě
zajímavých
titulů.
Věnujeme
aliteratuře,
překladovépůvodní
beletrii,faktu
populárně-naučné
a knihámbeletpro děti
pozornostliteratuře
a překladové
aliteratuře,
mládež.
Vydáváme
literaturu
z
oblasliteratuře faktuliteratuře,
a knihámliterapro děti
rii, populárně-naučné
tituře
zdravé
výživy,
recepty
české
i
světové
faktuVydáváme
a knihámliteraturu
pro děti azmládež.
akuchyně,
mládež.
oblasknihy
zaměřené
na sport
a zvláště
Vydáváme
literaturu
z oblasti
zdravé
Na
trh
ročně
uvedeme
kolem
tiběh.
zdravé
výživy,
recepty
české
i
světové
výživy, recepty české i světové kuchyně,
200 nových knih. Knižní tituly najdete nejen
knihy zaměřené
na sportna
a zvláště
kuchyně,
knihy zaměřené
sport aběh.
zvláště
v tradičních knižních edicích, ale i v dalších
Na trh ročně uvedeme kolem
běh.
Na trhmimoedičních
ročně uvedemeprojektech.
kolem Stálé
zajímavých
200 nových knih. Knižní tituly najdete
oblibě
se těšíknih.
titulyKnižní
domácích
inajdete
zahraničních
200
nových
titulyedicích,
nejen
nejen
v tradičních
knižních
ale
autorů, z nichž se mnozí dočkali prestižních
itradičních
v dalších zajímavých
mimoedičních
vocenění.
knižních edicích,
ale i v dalších
projektech. Stálé oblibě se těší tituly
zajímavých
Stálé
domácíchmimoedičních
i zahraničních projektech.
autorů, z nichž
se mnozí
dočkali
oblibě
se těší
titulyprestižních
domácích iocenění.
zahraničních

autorů, z nichž se mnozí dočkali prestižních
ocenění.
Kompletní přehled titulů a nabídku
Kompletní přehled titulů a nabídku
knihMladé
Mladéfronty
frontynaleznete
naleznetenana
knih
www.mf.cz
a
www.kniha.cz
www.mf.cz a www.kniha.cz

Kompletní přehled titulů a nabídku
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Poslední svazek Spisů – Hrabal jako litrární žurnalista

Dílo – Spisy 7
Bohumil Hrabal

magnesia
litera 2019
nakladatelský
čin

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.
Váz., 472 stran, 170 x 240 mm, 599 Kč
KATEGORIE A

Jak si neudělat z domova
cirkus jak na Piccadilly

I krása může zabíjet

Sexy mlékař

Váz., 240 stran, 130 x 200 mm
Cena 289 Kč, KATEGORIE A

Váz., 292 stran, 145 225 mm
Cena 349 Kč, KATEGORIE AAA

Váz., 240 stran, 140 x 210 mm
Cena 289 Kč, KATEGORIE A

Hana Parkánová-Whittton

118
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Wendy Holdenová

Alice Claytonová

Dům vrácené ozvěny
Arnošt Lustig

beletrie, 536 stran, 399 Kč

Liška lovec
Herta Müllerová

beletrie, 200 stran, 269 Kč

Sexy farmář
Alice Claytonová

beletrie, 248 stran, 259 Kč

Spratci
Ota Kars

Primární důvěra – Úhel pohledu
Martin Goffa

beletrie, 232 stran, 299 Kč

beletrie, 208 stran, 249 Kč

Lži se mnou
Sabine Durrantová

Stejně je život krásný
Katie Marshová

beletrie, 336 stran, 349 Kč

Má sestra a další lháři
Ruth Dugdallová
beletrie, 304 stran, 349 Kč

beletrie, 296 stran, 349 Kč

Víkend s Miriam
Marta Davouze

beletrie, 160 stran, 249 Kč

Italské dvojhubky
Marta Kučíková

beletrie, 184 stran, 269 Kč

Svatba v Paříži
Charlotte Nashová

beletrie, 344 stran, 369 Kč

Matčina volba
Samantha Kingová

beletrie, 328 stran, 349 Kč

Mladá fronta podzim–zima 2019
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Žena, která žije s vlky

Vlčí stopy
Tanja Askani
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 trpělivosti. Měl by pečlivě pozorovat chování vlčí smečky, snažit se pochopit
její způsob života i důležitost ekologických vazeb.
Váz., 272 stran, 170 x 220 mm, 399 Kč
KATEGORIE AAA

Moudrost vlků

Prostory a dialogy
Evy Jiřičné

Bílý odstřelovač

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

Váz., 256 stran, 145 x 197 mm
cena 399 Kč, KATEGORIE A

Váz., 264 stran, 140 x 210 mm
cena 299 Kč, KATEGORIE AAA

Mac Barnett, Jory John

Mladáfronta
frontapodzim–zima
podzim–zima2019
2019
120 Mladá
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Karel Hvížďala

Simo Häyhä

Dítě v síti
Daniel Dočekal, Anastázie Harris,
Lubomír Heger

Ikigai
Betina Lemke

naučná, 160 stran, 299 Kč

ROMAN LINHART

včelařit jako včela

naučná, 208 stran, 299 Kč

Nesmrtelní
Miloš Zapletal

Bez odpadu
Camille Ratia

naučná, 184 stran, 349 Kč

osobnosti, 376 stran, 399 Kč

ROMAN LINHART

včelařit
jako včela
jak včelařit s respektem vůči včelám
Mladá fronta

Moudrost starých psů
Elli H. Radingerová

Včelařit jako včela
Roman Linhart

naučná, 272 stran, 399 Kč

naučná, 296 stran, 349 Kč

Jak chovat muže
Daniela Kovářová

Útěk z pekla
Juraj Šebo

naučná, 232 stran, 299 Kč

osobnosti, 184 stran, 269 Kč

Akupresura pro začátečníky
Bob Doto
naučná, 128 stran, 269 Kč

Na sever
Scott Jurek

naučná, 256 stran, 379 Kč

Kempinková kuchařka
Viola Lexová, Nico Staniczok
naučná, 160 stran, 349 Kč

Obchod s neštěstím
Jiří Tůma

naučná, 128 stran, 229 Kč

Mladá fronta podzim–zima 2019
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Půvabná cesta vesmírem pro všechny zvídavé nadšence a obdivovatele
vesmíru

Co vidíme ve hvězdách
Kelsey Oseidová

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.

Váz., 160 stran, 203 x 203 mm, 349 Kč
KATEGORIE A

Edo! Ty neposedo!

Vendula Hegerová,
Romana Suchá, Pavla Etrychová
Leporelo, 20 stran, 160 x 280 mm
cena 349 Kč, KATEGORIE A

122 Mladá fronta podzim–zima 2019

Pozor, v knihovně
je kocour
Klára Smolíková

Váz., 196 stran, 190 x 245 mm
cena 299 Kč, KATEGORIE AAA

Průzkumník žárovka
Pavla Etrychová

Kroužk. vazba, 80 stran, 210 x 240 mm
cena 299 Kč, KATEGORIE A

Polštářoví podvodníci
Daniela Krolupperová
dětská, 96 stran, 299 Kč

Vombat Jirka je statečný
Eva Papoušková

Navždy spolu
Valter Fogato

Moje první kočička
Angela Herlihyová

Amálie Zubatá
a jednorožčí paní
Laura Ellen Andersonová

Pomsta jednooké letkyně
Philip Reeve

dětská, 32 stran, 249 Kč

dětská, 40 stran, 349 Kč

zápisník, 128 stran, 299 Kč

dětská, 128 stran, 299 Kč

Malá baletka Nela
a Stříbrný jednorožec
Darcey Busselová

Nejzlejší zlokniha na světě
Magnus Myst

Mumie a já
Andreas Schlüter

Spící město
Martin Vopěnka

Takové jsme my – naše sny,
náš svět, naše přátelství

dětská, 128 stran, 249 Kč

dětská, 120 stran, 199 Kč

dětská, 96 stran, 189 Kč

dětská, 304 stran, 299 Kč

Deník mimoňky 13
Rachel Renée Russellová
dětská, 304 stran, 299 Kč

dětská, 240 stran, 279 Kč

dětská, 336 stran, 359 Kč
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#chcivedetvic

europredplatne.cz

Motoristické tituly vydavatelství
Motocykl

Vše, co chcete vědět
o motorkách! Nezávislé
informace ze světa
dvou kol už 28 let.

auto motor a sport
Pravidelná měsíční dávka
informací o autech
objektivně, kriticky
a fascinačně.

ams Classic

Exkluzivní magazín
pro fanoušky
motoristické historie
i nedávné minulosti.

Auto7

Spotřebitelský časopis,
který vám pomůže
zorientovat se na trhu
automobilů.

Objednávejte na mfpredplatne.cz

DOPORUČUJEME

2-6

LET

Časopis
PRO NEJMENŠÍ
srpen 2019

kreativní
učení

Vystřihni si

LESNÍ ATLAS

pátrání
opičky Maki

obrázkové
příběhy

Líza a Pupík

01 TITUL.indd 1

9 772570 576001

08

39 Kč

hurá na
výlet!

26. 7. 2019

www.casopispuntik.cz

STAVÍ HRAD

12.07.19 13:11

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

Předplatné na: www.casopispuntik.cz
@casopispuntik
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SKLÁDAČK

45 Kč

09

ÚNIKOVÁ
HRA

PŘÍBĚHY
S POROZUMĚNÍM

+ 16 STRAN
MINIČTENÍ

ZÁHADY
A ZAJÍMAVOSTI
PŘÍRODA

MALOVÁNÍ
A TVOŘENÍ

ÚNIKOVÁ HRA

PŘEDPLATNÉ NA:

LUŠTĚNÍ

KOMIKSY
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Nakupujte pohodlně
na e-shopu Mladé fronty

