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Grada klub
Vážení čtenáři,
mnozí z Vás se po horkém létě jistě těší na padající listí. Podzim je
ostatně ideálním ročním obdobím ke čtení knížek. Venku se dříve
stmívá, za okny plískanice nebo vydatný déšť a není nic krásnějšího než v teple vlastního domova sáhnout po zajímavém titulu
a na chvíli zastavit dennodenní hektický kolotoč.
Přítmí za okny ocení zejména milovníci thrillerů a detektivního
žánru, kteří se mají skutečně na co těšit. Bestsellerový autor
Robert Bryndza totiž přichází s novou sérií případů vyšetřovatelky
Kate Marshallové, s níž jen stvrzuje své výsostné postavení jednoho z nejúspěšnějších autorů světové krimi.
Pokud máte rádi neobvyklé knihy, nechte do svého podzimu vstoupit barvy a atypický humor v podobě Jazova vůbec prvního komiksu
se souvislým dějem od začátku do konce Noví českí povjesti.

Na poli literatury osobního rozvoje se do konce roku dočkáme
vskutku výjimečných titulů. Dominuje jim kniha Zdroj vydaná pod
značkou Metafora. Díky knize se zbavíte automatických návyků,
jež vás brzdí, a začnete žít naplno.
Oceníte-li spíš odborné publikace, v lékařství by vás neměla
minout aktualizovaná a zcela přepracovaná Markova farmakoterapie vnitřních nemocí nebo zbrusu nová Sociální psychologie.
Přeji Vám krásný zbytek roku plný inspirativních knih.
Milan Brunát, ředitel společnosti

➔ Sleva již při prvním nákupu
➔ Bez nutnosti povinných objednávek

Podpis
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e kart y:
majitel

Sleva 10 % při odběru publikací nad 1000 Kč (40 €) pro soukromé osoby,
nad 2 500 Kč (120 €) pro právnické osoby.

várada
Klubkao
r ta G

e
majitel
.
ravňuje ADA KLUBU
rta op
R
Tato ka dy a slev y G
o
t výh
va
ží
u
a:
vy
o/firm
í a jmén
Příjmen

.cz KOVÁ
NOVÁ
raNAda
AN
52
w w w.g
JNO52
kazníka:

Sleva 15 % při odběru publikací nad 1 500 Kč (70 €) pro soukromé osoby,
nad 3 500 Kč (170 €) pro právnické osoby.
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Poštovné a balné zdarma při hodnotě zásilky nad 800 Kč (35 €).
Sleva 5 % na kompletní sortiment společnosti ADK (více na www.adk.cz).
Zdarma zasílání knižního katalogu na vaši adresu.

Být členem je jednoduché!
P ro vstup do GRADA KLUBU je nutný pouze váš písemný souhlas
se členstvím, zasílejte nám jej poštou, e-mailem či faxem.
Klubové slevy můžete využít pouze při objednání v zákaznickém servisu
Nakladatelského domu GRADA, při nákupu u knihkupců a ostatních prodejců
literatury vám nebude sleva poskytnuta.
V ýše slevy závisí na celkové hodnotě skutečně zakoupených (nikoliv
objednaných) titulů a je platná pro kalendářní rok, v němž byla dosažena.
 pozorňujeme vás, že pokud objednávka obsahuje i připravovaný titul, může
U
být rozdělena na více zásilek. Poštovné a balné za vás uhradíme v případě,
že hodnota dané jednotlivé zásilky přesáhne 800 Kč (35 €).
S levu vám poskytneme na celou naši produkci s výjimkou těchto titulů:
„Český lékopis 2017“ (tištěná i elektronická verze), „Český lékopis 2017 –
Doplněk 2019“ (tištěná i elektronická verze), „Mezinárodní klasifikace funkčních
schopností, disabilit a zdraví“.

Novým členům rozesíláme vždy počátkem kalendářního roku klubovou kartu
se zákaznickým číslem.
Členství v klubu je platné pro rok vstupu a rok následující. Aktivním členům
je poté členství automaticky prodlužováno o kalendářní rok následující
po roce, v němž realizovali poslední objednávku. Členství zaniká těm,
kteří nerealizovali v průběhu celého kalendářního roku žádnou objednávku.
Pro obnovení členství je třeba znovu zaslat písemný souhlas.

Gradujte s námi!
Všem školám poskytujeme slevu 20 % na veškeré tituly z naší produkce
(slevy pro školy se nesčítají se slevami GRADA KLUBU).
Knihovnám nabízíme výhodné ceny se slevou až do výše 30 %.
Při větším odběru knih vám vytvoříme individuální slevu.

DĚTSKÝ KNIŽNÍ KLUB GRADA – spolehlivý partner každé školy
4x ročně nový dětský knižní katalog
(doručení zdarma do zapojených škol)

p estrá nabídka knih pro mateřské a základní
školy, dětské domovy a speciální střední
školy v České republice i v zahraničí
pracovní sešity pro malé školáky rozvíjející
logické myšlení

celoroční sleva 20 % na celý sortiment nakladatelství
dodání knih přímo do škol, POŠTOVNÉ ZDARMA
každá nově zapojená škola obdrží VSTUPNÍ BALÍČEK dětských knih
jedinečný BONUSOVÝ PROGRAM pro zapojené učitele

www.grada.cz/dkk

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz. Dětské knížky k prolistování najdete na www.bambook.cz.
Ceny platí do 31. 1. 2020. Ceny v Kč jsou včetně DPH. GRADA Publishing, a.s., si vyhrazuje právo na změnu cen, rozsahu, provedení knihy i případné tiskové chyby.
Ceny v € sú vrátane DPH. GRADA Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo úpravy cien podľa aktuálneho kurzu či zmeny DPH.
Název: Knižní časopis GRADA. Vydává: GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, IČO: 48110248. Periodicita: 2× ročně. Registrační číslo: MK ČR E 19232.
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Markova farmakoterapie
vnitřních nemocí

Josef Marek, Michal Vrablík a kolektiv
Již páté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné
publikace se všemi potřebnými
informacemi o tématu. O knize se
již právem mluví jako o MARKOVĚ
farmakoterapii, i když pod vedením
editora prof. MUDr. Josefa Marka,
DrSc., knihu sepsalo na 30 našich
předních odborníků.
asi 896 stran,
cca 1399 Kč, 64,63 �,
ISBN 978-80-247-5078-1

asi
předběžný počet
stran u připravovaných titulů

cca
předběžná
cena u připravovaných titulů

ISBN
mezinárodní
standard
číslování knih

Používané piktogramy
publikace též jako
e-kniha
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Beletrie

Dobrodružství, napětí, thrillery / krimi, detektivky
SVĚTOVÉ BESTSELLERY BRITSKÉHO AUTORA ROBERTA BRYNDZY

Robert Bryndza, 15×21 cm, pevná vazba, 399 Kč, 18,43 �
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70063

70066

Dívka v ledu

70065

432 stran, ISBN 978-80-271-0404-8

Sametové iluze

Šest spolužáků, tři úmrtí, jedno tajemství
Petr Čepek

Černá díra

13×21 cm, pevná vazba, 352 stran,
ISBN 978-80-7359-557-9

DNA

14x21 cm, pevná vazba, 408 stran,
ISBN 978-80-7359-536-4

384 stran, ISBN 978-80-271-0592-2

Mrazivý příběh z nedaleké budoucnosti, kde
pravda prakticky neexistuje a všechny informace
procházejí důslednými
úpravami a zkreslováním.
Kam až může zajít manipulace s fakty?
15×21 cm, pevná vazba,
216 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2104-5

Zlatá klec
1. díl duologie Faye
Camilla Läckberg
Pomsta ženy je krásná a krutá. První z dvojice napínavých románů
Camilly Läckberg s hlavní hrdinkou Faye, ženou, jejímž životním
krédem je pomsta. Faye pomohla svému muži k úspěchu i majetku,
ale on ji zradil a opustil. Dá se něco takového odpustit? Zlatá klec
je román o odvážné ženě, která vzala osud do svých rukou poté,
co byla využita a zrazena. Dramatický příběh zrady, vykoupení
a pomsty.
13×21 cm, pevná vazba, 432 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7625-032-1

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Matčina hra

Malé sladké lži
Caz Frearová

Sandie Jonesová

Čtivý psychologický
thriller o ničivém vztahu
mezi Emily, jejím přítelem
Adamem a jeho matkou
Pammie. Síla manipulace
je mocná a ne všechno je
takové, jaké se na první
pohled zdá.
14×21 cm, pevná vazba,
352 stran, 379 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2188-5

Opravdu chcete znát
pravdu? I když se
vám nebude líbit?
Bestseller, který
získal ocenění debut
roku, a vítěz literární
soutěže.
15×21 cm, pevná vazba,
432 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0637-0

V temnu
79008

Pravda je to, čemu jste ochotni uvěřit
Michal Vaněček

89004

85072

89009
89035
89034

13×21 cm, pevná vazba, 400 stran,
ISBN 978-80-7359-916-4

R

70079

Případy tvrdohlavé a odvážné policistky Eriky Fosterové vycházejí již v sedmadvaceti jazycích a jednotlivé knihy
právem nesou označení „světový bestseller“. Ve všech knihách přináší Robert Bryndza komplikovaný případ,
napětí do poslední stránky, propracované charaktery a vývoj postav, hrdiny, které si čtenáři tolik oblíbili.

Iluze pravdy

E
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Smrtící tajnosti

416 stran, ISBN 978-80-271-0521-2

Paleta zdánlivě uzavřených příběhů, které se
v závěru románu spojí do
vzrušujícího vyprávění
o nesmyslné pomstě,
ve kterém nic nezůstane
takové, jaké se na první
pohled zdálo.
15x20 cm, pevná vazba,
344 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2602-6

Katarze

B E S T S E LL

Bez smilování

Lina Bengtsdotterová

Joanna Schaffhausenová

V Noemovi našla inteligentní, i když poněkud
zvláštní Francesca
spřízněnou duši. Po jeho
smrti se jí zhroutí svět.
Je však odhodlaná přijít
za každou cenu na to,
proč zemřel.
14×21 cm, pevná vazba,
336 stran, 359 Kč, 16,69 �,
ISBN 978-80-271-0857-2

Policistka Ellery
Hathawayová a agent
FBI Reed Markham mají
na krku dva nové složité
případy. Strhující volné
pokračování detektivky
Noc, kdy zemřela Bea
Nesbitová.
12×21 cm, pevná vazba,
352 stran, 379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-271-2277-6

V mysli vraha

79023

Yrsa Sigurdardóttir, 399 Kč, 18,43 �

70068

79026

Královna severské krimi

416 stran, ISBN 978-80-271-0522-9

89055

15×21 cm, pevná vazba,
asi 448 stran, cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2897-6

Chladnokrevně

Do posledního dechu

70083

Robert Bryndza

416 stran, ISBN 978-80-271-0403-1

Noční lov

85081

78004

448 stran, ISBN 978-80-271-0370-6

Vraždy
v Nine Elms

70067

Temné hlubiny

Mike Omer
V Chicagu byly nalezeny tři zavražděné ženy naaranžované
v podivných pózách. Forenzní psycholožka Zoe Bentleyová
a speciální agent FBI Tatum Gray se musí dostat do mysli vraha a pochopit jeho uvažování, jinak zemřou další ženy. Spolu
ale moc nevycházejí. Zoe je horlivá a cílevědomá, Tatum
naopak namyšlený podivín. Zoe pravidelně dostává podezřelé
anonymní obálky… a z lovce se stává kořist.
14x21 cm, pevná vazba, 376 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2069-7

TIP!

Beletrie
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Humor, satira
Ty nejlepší vtipy od nejznámějších autorů
Velká kniha vtipu – Pavel Kantorek
85001

Pavel Kantorek

22×28 cm, pevná vazba, 256 stran,
399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-247-5745-2

Velká kniha vtipu – Jaroslav Kerles
85078

Jaroslav Kerles

22×28 cm, pevná vazba, 256 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2491-6

Velká kniha vtipu Petra Urbana
85027

Petr Urban

22×28 cm, pevná vazba, 256 stran,
399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-0345-4

Velká kniha vtipu – Jiří Winter-Neprakta
85030

22×28 cm, pevná vazba, 256 stran,
399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-0447-5

Velká kniha vtipu Honzy Vyčítala

85073

21×15 cm, šitá vazba, 88 stran,
129 Kč, 5,96 �,
ISBN 978-80-271-0349-2

22×28 cm, pevná vazba, 256 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2222-6
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85057

Budete slzet smíchy!
Jiří Šimon

Ono samo se to... Praštěné
historky, u kterých budete slzet
smíchy! Kristina Hlaváčková
Nudíte se? Kupte si medvídka … Nebo tuhle knížku.
Sadu krátkých (ne)skutečných
historek. Rozhodně se
u nich zasmějete. Možná si
i popláčete. Smíchy a na cizí
účet! Protože tahle slečna je
magnet na absurdní situace.
Ale nemůže za to. Vážně. Ono
samo se to… Teda většinou.
13×19 cm, 160 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0828-2

Neopakovatelná sbírka
židovských vtipů, u kterých
se budete za břicho popadat.
Svérázně humorné ilustrace
Jiřího Šimona skvěle doplňují
text a zcela nepochybně vám
vykouzlí úsměv na tváři, kdykoliv do knížky nahlédnete!
15×21 cm, šitá vazba,
88 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0588-5

Zakázaná slova

BESTSELLE
Sedmilhářky
85022

Ilustrované židovské anekdoty
85039

Pavel Kantorek

Jan Vyčítal

KR

Marika Šoposká, Berenika Kohoutová

Deník plný neuvěřitelných
zážitků o tom, jak žijí, co dělají,
čím se baví dvě slavné Sedmilhářky, které nedodržují žádná
pravidla, rychlost, předpisy,
předbíhají ve frontách, zvoní
na cizí zvonky… Při četbě se
rozhodně nudit nebudete!
17×22 cm, pevná vazba,
216 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0192-4

Hoď se do pogody
Sandra Pogodová,
Richard Pogoda

70037

Tady všude byl, tady všude šel...
Radek Laudin

Již 3. vydání velmi
populární knihy – nové
pasáže tvoří více než
čtvrtinu textu. Že se
vůbec nejedná o knihu
vulgární, zjistíte, až
ji otevřete a alespoň
kousek z ní přečtete.
14×21 cm, 320 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0497-0

RY

psího rošťáka
Veselé příběhy

Památná místa Járy Cimrmana

3., doplněné a upravené vydání
Antonín Doležal

85008

19029

Naše vtipná
historie

85075

85037

Jiří Winter-Neprakta

Můj psí život
Martin Čáp

13×19 cm, 224 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-5748-3

Zavítejte s námi na místa, na
kterých zanechal výrazné stopy nejslavnější český velikán
a génius – Jára Cimrman.
Vydejte se na nejzajímavější
místa, která slavný Čech proslavil, a pronikněte do hlubin
velikánovy osobnosti.
17×24 cm, pevná vazba,
128 stran, 279 Kč, 11,72 �,
ISBN 978-80-247-5798-8

70051

Můj psí život – Bígl Bertík
znovu na scéně
Martin Čáp

13×19 cm, 192 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0171-9

Většina lidí má tátu, ale já mám tatu.
Můj tata je, jak to říct… přírodní úkaz,
lokální baron Prášil. Toto není ani tak kniha,
jako dokořán otevřené okno do našeho
obýváku. Vítejte! Doporučuji odskočit si,
pak se posadit, slabší nátury se prosím
přikurtují, a můžeme začít. Přísaháme
s tatou, že všechny příběhy, které zde
vyprávíme se opravdu staly.
13×19 cm, šitá vazba, 208 stran,
249 Kč, 11,50 �, ISBN 978-80-271-2224-0

M. M. Cabicar, 13×19 cm, šitá vazba, 184 stran, 199 Kč, 9,19 �
85006

Dítě školkou povinné
Humorné příhody očima
odvážného otce

ISBN 978-80-247-5783-4
85020

Dítě školkou povinné –
Jak čůrají nevěsty
Další humorné příhody očima
odvážného otce

ISBN 978-80-271-0082-8

85026

85066

Dítě školkou povinné –
Ze života andílků

Dítě školkou povinné –
Pozor, dítě!

ISBN 978-80-271-0344-7

ISBN 978-80-247-3513-9

Nové vtipné příhody očima
odvážného otce

První humorné příhody očima
odvážného otce

85067

Dítě školkou povinné –
Jak nacpat věci do tatínka

Další skvělé příhody očima odvážného otce

ISBN 978-80-247-3514-6

ěhy
Humorné příb
ce
ot
a
očim
Publikace se symbolem

též jako e-kniha
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I
BEZ CELER

Opráski sčeskí historje
6533

příručka pro lajckou i otpornou veřejnozt
jaz
14×17 cm, 64 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5025-5

14×17 cm, pevná vazba,
464 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-271-0212-9

Karedňí hra, kerá změňila ďejini
jaz, Ondřej Paška,
David Vávra, Lukáš Kolek
12×17 cm, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 859-404-924-049-4

Opráski sčeskí historje 2
5537

50007 Opráski sčeskí
historje f koztce jaz

50019 Opráski sčeskí
historje – karetní hra

Opráski sčeskí historje

rukovjeť českí historje pro inteleguáni
jaz
14×17 cm, 72 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5220-4

5542

Opráski sčeskí historje 3

kompendium čezkíhc ďějin pro žkolu,
pisárnu i dúm jaz
14×17 cm, 80 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5451-2

B E S T S E LL

50000

Nové povjesti českí
jaz
21×29 cm, asi 80 stran,
cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2923-2

50034

sborňík vjedeckíhc příspjefkú
k historji českího nárotu
jaz
14×17 cm, 80 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5811-4

50035

50003

Opráski sčeskí historje 4

Opráski sčeskí historje –
specjál Zmikund vs. Huz – paralenní

ER

Opráski 2020 – kalendář
jaz
30×30 cm, 24 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 859-404-924-053-1

žitovopisi jaz
14×17 cm, 64 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5659-2
ževlička, ježíž apár kikotú
jaz
14×17 cm, 72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0245-7

Opráski zhistorje svjeta II
Mizlitelé, bořítele & ževlička
jaz
14×17 cm, 64 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0725-4

Kč
Placki ěn za 29

Opráski sčeskí historje 5

Legsikon vísnamníh událoztí a poztaf
narotní historje
jaz
14×17 cm, 72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2189-2

EK
ORIGINÁLNÍ DÁR

62007

119 Kč
od 5 €

Co už nemusí řešit
ISBN 978-80-247-5181-8

B E S TS E LL E R
39503

39531

Zábavná kniha
o sexu

ISBN 978-80-271-0603-5
39532

Zábavná kniha
o lékařích

ISBN 978-80-271-0604-2

3679

Žena 50+

Muž 60+

Co už nemusí řešit
ISBN 978-80-247-5359-1

39502

Úžasný zpěvník pro
všechny milovníky známé
skupiny Jelen! Kromě
písniček s akordy zde
najdete spoustu fotek
ze zákulisí a dozvíte se
všechno o této skvělé
kapele a jejích členech.
17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0444-4

85034

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Žena 18+

Co už nemusí řešit,
ISBN 978-80-247-5789-6

Jelen – Zpěvník

Písně, akordy, fotky a příběh kapely
Kolektiv autorů

3929

Co už nemusí řešit
ISBN 978-80-247-5179-5

Co už nemusí řešit
ISBN 978-80-247-5180-1
3928

Co už nemusí řešit
ISBN 978-80-271-2453-4

13×13 cm, pevná vazba, 48 stran, 119 Kč, od 5,00 €

Muž 40+

3680

Y

Michael Kernbach, Miguel Fernandez

Muž 18+

Co už nemusí řešit
ISBN 978-80-247-5790-2

39566

Muž 30+

13×21 cm, pevná vazba,
96 stran, 199 Kč, 9,19 �,

HUZ

za

3681

Vtipný
dárek

50002

Malí Zmiki

Muž 50+

Peter Gitzinger,
Linus Höke,
Roger Schmelzer

62006

I luv Zmikund

3678

Naučíte se, jak psychické
problémy – vztek,
špatnou náladu, stres –
překonat jednoduchými
cviky. Účinná cvičení,
která na ilustracích předvádí ovečka Oskar, vám
zaručeně pomohou.
18×16 cm, pevná vazba,
40 stran, 139 Kč, 5,55 �,
ISBN 978-80-247-4057-7

39516

Žena 60+

Co už nemusí řešit,
ISBN 978-80-271-0308-9

14 000 důvodů ke štěstí

Hlavu vzhůru

Malá kniha o přežití. Rychlá pomoc při
stresu, vzteku a špatné náladě
Claudia Croos-Müller

Žena 40+

Co už nemusí řešit,
ISBN 978-80-247-5360-7

Žena 30+

Co už nemusí řešit,
ISBN 978-80-247-5178-8

K368

E
BA RE VN Á ED IC

62005

Se stim smiř

K266

50031

50020

50008

Opráski zhistorje svjeta

Barbara Ann Kipferová

Máte pocit, že svět za
nic nestojí a není tolik
důvodů k radosti jako
dřív? Přesvědčíme vás
o opaku! 14 000 věcí,
díky nimž si můžeme zachovat pozitivní myšlení
a radost ze života.
10×14 cm, 664 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-5572-4

Beletrie
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Strážce nádrže
Zdeněk Svěrák
15×21 cm, pevná vazba, 96 stran,
249 Kč, 11,50 �, ISBN 978-80-247-4184-0

BESTSELLE

85033

Zdeněk Svěrák patří k nejoblíbenějším
osobnostem Česka. Určitě ho znáte nejen
jako herce, ale také jako autora knih,
povídek, pohádek i písniček. Zkuste
jeho novinku Strážce nádrže, nebo
si připomeňte příběh, který byl dlouhá
léta zavřený v šuplíku a který možná
znáte jako rozhlasovou hru s názvem
Tiché šlapací království, či dvě novelky
v jednom Posel hydrometeorologického
ústavu a To jeli dva ve vlaku.

85063

Pro fanoušky laskavého humoru Zdeňka Svěráka

Zpěvník
120 nejznámějších hitů
Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř
17×24 cm, pevná vazba, 160 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0443-7

R

85011

Filmové komedie S+S I.
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak
Jáchyme, hoď ho do stroje!; Marečku,
podejte mi pero!; Na samotě u lesa;
Vesničko má středisková; Vrchní, prchni!

Zdeněk Svěrák
12×17 cm, pevná vazba,
64 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0445-1

Posel hydrometeorologického ústavu
BONUS – příběh To jeli dva ve vlaku
12×17 cm, pevná vazba,
80 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0585-4

Filmové komedie S+S II.
85012

Tiché šlapací
království

85042

85035

15×21 cm, pevná vazba, 280 stran,
299 Kč, 13,81 �, ISBN 978-80-247-5846-6

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak
Jára Cimrman ležící, spící; Kulový blesk;
Nejistá sezóna; Rozpuštěný a vypuštěný;
Trhák

15×21 cm, pevná vazba, 260 stran,
299 Kč, 13,81 �, ISBN 978-80-271-0003-3

FEEL GOOD
89068

Muž, který už nikdy nebude spát vedle mě
Silvia Araziová
13×21 cm, 176 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-7625-051-2

89059

Knihkupectví na Bylinkovém náměstí
Eric de Kermel
13×21 cm, 264 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-7625-059-8

89074

Láska a sýr v Paříži
Victoria Brownleeová
13×21 cm, 336 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7625-091-8

89083

Někdy je hezké, že mě miluješ
Marie Vareilleová
13x21 cm, 336 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7625-068-0

89084

Devět tváří lásky
Janice Pariatová
13x21 cm, 208 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-7625-070-3

Edice 7lásky jsou jako dveře
do knihovny plné krásných příběhů,
veselých i dojemných. Zpestří váš
život. Pohladí vás a pobaví.
7lásky jsou především vaše
příjemné chvíle s krásnou knihou.
Publikace se symbolem

též jako e-kniha
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Zpověď dvojčat Evy a Miriam
Eva Mozesová Korová, Lisa Rojanyová Buccieriová

Z pamětí československého zpravodajského
důstojníka
Ladislav Kubizňák

Skoro proti všem
78003

Petr Feldstein, Tomáš Libánek

Od náboru, výcviku
a prvních misí po reálnou
práci špiona – autentické
a otevřené vzpomínky
důstojníka československé
rozvědky, jehož kariéra
vrcholila v USA v roce
1989.
15×21 cm, pevná vazba,
328 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0838-1

Monografie časopisu Student,
jehož reportáž z mnichovské
Svobodné Evropy se stala
poslední kapkou pro vstup
sovětských vojsk. Vzpomínky
tehdejšího šéfredaktora
časopisu doplňují rozhovory
a přetisky článků.
13×19 cm, pevná vazba,
256 stran, 379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-247-2861-2

85068

85052

Fascinující příběh podle
skutečné události

Dva bratři. Jeden mlýn. A jeden slib…
Strhující příběh dvou bratrů, kteří dali slib
umírajícímu otci, že uchrání jejich mlýn
proti všem. Nelehké životní osudy jednotlivých postav zahrnující časové období
přes sto let dokreslují autentické zprávy
z Rudého práva, při kterých vás možná
i zamrazí. Dva bratři svůj slib splnili. Ale
za jakou cenu…
15×21 cm, pevná vazba, 432 stran,
399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-0884-8

Saša Uhlová

Kniha novinářky Saši Uhlové
sestáva z reportáží, mapujících podmínky v nejhůře
placených profesích. Autorka
postupně pracovala v prádelně, v drůběžárně, v supermarketu atd. Reportáže prokládá
texty, jež mají přiblížit širší
kontext zaměstnávání lidí ze
sociálně slabých vrstev.
16×24 cm, 256 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0714-8

Podle skutečných událostí.
Armádní letec čelí
v 70. a 80. letech min.
století perzekuci StB. Ví,
že riskantní přelet státní
hranice je jediná šance
na záchranu jeho i jeho
rodiny.
15×21 cm, pevná vazba,
160 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-2561-1

Štěstí se dá naučit
39504

ER

Můj život bez strachů a bez rohlíků
Karel Voříšek, Petr Urban
„Štěstí se dá naučit,“ říká
oblíbený moderátor Karel
Voříšek. S humorem, ironií,
moudrým nadhledem, pokorou
a vděčností se s vámi podělí
o zkušenosti, které mu v poslední době pomohly cítit se
výborně na těle i na duši.
Knihu doprovázejí vtipné
ilustrace Petra Urbana.
14×21 cm, pevná vazba,
136 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-5794-0

Kafe s Jolanou
Jolana Voldánová

Beletrizované životopisy slavných žen
89079

Láska a zkáza

Paula McLainová
13×21 cm, pevná vazba, 360 stran,
379 Kč, 17,50 �,
ISBN 978-80-7359-568-5
89007

Prchavý čas světla Man Ray

a Lee Millerová a jejich osudové setkání
v Paříži Whitney Scharer

13×21 cm, pevná vazba, 360 stran,
399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-7359-578-4

89128

Návrhář

Marius Gabriel
13×21 cm, pevná vazba, 296 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7359-560-9
89127

Ella & Kandinský

Mary Bassonová
13×21 cm, pevná vazba, 288 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-7359-548-7

Agent FBI odhaluje
díky svým mimořádným
znalostem neverbální
komunikace nejriskantnější narušení bezpečnosti USA v historii.
Příběh podle skutečných
událostí.
14×21 cm, pevná vazba,
360 stran, 349 Kč, 16,12 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5692-9

Hrdinové kapitalistické práce

David Balda, Petr Kult

Michal Vaněček

B E S T S E LL

Příběh největší špionážní aféry v dějinách
USA
Joe Navarro

BES

Narušitel

Mlýn

ER

Skutečný příběh sester Evy a Miriam, které byly v pouhých deseti
letech poslány do Osvětimi. Zatímco její rodiče a dvě starší sestry
odvedli nacisté rovnou do plynových komor, Evu a její dvojče
Miriam si vybral jakožto pokusné objekty muž, který byl znám jako
Anděl smrti – doktor Josef Mengele. Dívky byly podrobovány
sadistickým medicínským experimentům a každý den musely
bojovat o svůj život.
13×19 cm, pevná vazba, 224 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-247-5443-7

Tři minuty do soudného dne

50018

70089

Polygon

B E S T S E LL

39500

ER

85045

B E S T S E LL

Dětí, které přežily útrapy nacistických lágrů, bylo málo. Pokud
se to někomu podařilo, byl to spíše zázrak. Tenhle zázrak prožil
také teprve jedenáctiletý Pavel Taussig. Po 73 letech se na světlo
dostává deníček, který si Pavel Taussig psal jako jedenáctiletý
v květnových dnech roku 1945 a kde s dětskou naivitou popisuje své
nemyslitelné útrapy.
13×19 cm, flexi vazba, 208 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0410-9

89062

Dáma z dobré rodiny

Therese Anne Fowlerová
13×21 cm, pevná vazba, 456 stran,
449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-7359-929-4
89129

Gala Dalí

Carmen Domingo
13×21 cm, pevná vazba, 304 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7359-531-9

Kompletní nabídka knih na www.cosmopolis.cz

Nevšední rozhovory Jolany
Voldánové z pořadu Kafe
s Jolanou v knižní podobě.
Osobnosti ze světa kultury
a sportu vyprávějí své příběhy, ze kterých je patrné,
že nikdo z nás nemá v životě
nic zadarmo.
17×24 cm, pevná vazba,
184 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0644-8

Dezorient Express
Adam Pernikář

Kniha představuje
historii úspěšné rapové
kapely Prago Union.
Malou, avšak zajímavou
část života několika
lidí, které spojuje láska
k hudbě. Fotograf, který
skupinu doprovázel čtyři
roky, nabídne zevrubný
náhled do jejich soukromí. Černobílé fotografie jsou doplněny doprovodnými
texty členů kapely a výňatky z textů písní.
25×25 cm, pevná vazba, 224 stran, 499 Kč, 23,05 �,
ISBN 978-80-271-0613-4

Zoopisník
Miroslava Bobka
Zápisky ředitele pražské zoo
Miroslav Bobek

B E S T S E LL

ER

Vychutnejte si jedinečné zážitky ze světa
zvířat, které doplňují zcela unikátní fotografie. Jak to bylo s narozením prvního
slůněte v Zoo Praha? Kdo založil muzeum
bobků? Kolik má úhoř žeber? Která žába
je velká jako lev? Na otázky, které by vás
možná ani nenapadly, odpovídá ve svých
zápiscích ředitel pražské zoo, Miroslav
Bobek.
15×21 cm, pevná vazba, 288 stran,
349 Kč, 16,12 �, ISBN 978-80-271-0739-1

85050

Pavel Taussig

63527

... a natruc jsem neumřel!

Děti, které přežily Mengeleho

70064

Chlapec, který přežil pochod
smrti

70011

Memoáry / osobnosti a osudy
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Dopis

BES

Tina pracuje v charitativní organizaci, kde
jednoho dne objeví
starý dopis, který navždy
změní směr jejího života.
Příběh, který připomíná,
že i v nejtemnější hodině
stále existuje naděje.
15×21 cm, pevná vazba,
320 stran, 349 Kč, 16,12 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5747-6

89012

Gwen Florio

Žhavý milostný román od
oblíbené autorky. Camille je
rozmazlená bohatá tatínkova
holčička. Cynický Jake Sharp
ji má jako její bodyguard
chránit. Oba jsou ale jiní,
než se zdá, a to, co mezi
nimi vzniká, možná není jen
profesionální vztah...
14×21 cm, pevná vazba,
420 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0597-7

Strhující příběh z Afghánistánu o nečekaném
přátelství mezi americkou
humanitární pracovnicí
a její místní tlumočnicí.
Kniha pro čtenáře knih
Khaleda Hosseiniho.
13×21 cm, pevná vazba,
392 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7625-033-8

89008

Pod rozpáleným sluncem

Nepřátelé a milenci
Pozoruhodný román
z exotické Keni
o osudech rozdílných žen
hledajících lásku, domov
i sebe samé. Kniha
nejen pro čtenářky Bílé
Masajky či Létala jsem
za sluncem.
13×21 cm, pevná vazba,
296 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7359-585-2

Simona Ahrnstedtová
13×21 cm, pevná vazba,
384 stran, 379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-7359-500-5

Terry Shaft
15×21 cm, 384 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0863-3

Pekárna
v Brooklynu
Julie Caplinová

14×21 cm, 352 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0233-4

Cukrárna
v Paříži
Julie Caplinová

14×21 cm, 368 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2068-0

14×21 cm, 352 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2483-1

Romány
na vlně hygge

BESTSELL

ERY

89060

Žár a led

Simona Ahrnstedtová
13×21 cm, pevná vazba,
488 stran, 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-7359-584-5

89131

Oheň a voda

Simona Ahrnstedtová
13×21 cm, pevná vazba,
416 stran, 379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-7359-540-1

YOUNG ADULT

Jako Bonnie a Clyde

Julie Caplinová

Poutavý román, který
předkládá nevšední příběh plný magie a napětí.
Kdo by nechtěl získat
něco rychle a bez námahy? Stačí jediný podpis
a přání může být splněno.
Čím se ale zaplatí?
15×21 cm, pevná vazba,
304 stran, 149 Kč, 5,99 �,
ISBN 978-80-247-4287-8

89130

Adrienne Bensonová

85054

Kavárna
v Kodani

Markéta Dočekalová

Něco za něco – román,
ve kterém autorka
neobyčejně poutavě
líčí nevšední příběh
jednoho rozpadajícího se
manželství z pohledu tří
žen – manželky, milenky
a matky jednoho muže.
15×21 cm, pevná vazba,
240 stran, 249 Kč, 9,80 �,
ISBN 978-80-247-3943-4

Nepodceňuj znamení
Dominika Digtyar
15×21 cm, pevná vazba, 344 stran,
349 Kč, 16,12 �, ISBN 978-80-271-2094-9

ER

Laurie si je jistá, že láska na první pohled neexistuje. Jednou
si z okna autobusu všimne muže. A on si všimne jí... a vzápětí
její autobus odjede... Laurie na něj stále myslí, ale nevěří, že
ho ještě potká. Pak jí její nejlepší kamarádka Sarah představí
nového přítele. Není to nikdo jiný než „ten z autobusu“. Laurie
se rozhodne jít Sarah z cesty a žít po svém. Ale co když má osud
jiné plány?
14×21 cm, pevná vazba, 432 stran, 399 Kč, 18,43 �,
TIP!
ISBN 978-80-247-2862-9

Rychle a bezbolestně

Markéta Dočekalová

5520

5510

Něco za něco

V zajetí vlčích máků

B E S T S E LL

Tichá srdce

Jodie Ellen Malpasová

85070

Josie Silverová

79012

Ochránce
70081

Dva lidé. Deset šancí. Jedna love story.

79030

Autorka knihy, jež si
sama peklem anorexie
prošla, čtenářům předkládá
autentické výpovědi lidí,
kteří bojují s poruchou
příjmu potravy, vyjádření
jejich blízkých i pohled
psycholožky.
13×19 cm, 304 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0296-9

Den, kdy jsem zahlídla lásku

Kathryn Hughesová

79022

Michala Jendruchová

70036

70058

Jídlo není nepřítel

79016

Romány pro ženy

Novodobá
romance proy
n
moderní že

NAPĚTÍ

ER

PSYCHOTHRILL

FANTASY

ROMANTIKA

85069

Dračí oheň – Proroctví

Kristina Hlaváčková
15×21 cm, 368 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-2543-7
85077

Láskohledači

Zrádná vrtkavost srdce
Tereza Barvíková
15×21 cm, pevná vazba, 176 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2482-4

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Antistresové omalovánky

BESTSELLE

RY
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Lauren Farnsworthová

55

K398
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Omalovánky Pixel Art

77

10
10

1111

Joanna Webster
ISBN 978-80-271-0147-4
K418

Omalovánky Pixel Art – Města
30 pokladů architektury

Spojovačky Dot to dot
spojujte a vybarvujte
Gareth Moore
ISBN 978-80-271-0110-8
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Spojovačky dot to dot
Zvířata
spojujte a vybarvujte
Gareth Moore
ISBN 978-80-271-0292-1
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spojovačky

K394

John Woodcock
ISBN 978-80-271-0479-6

K410

29×29 cm, 64 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0255-6
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omalovánky proti stresu
ISBN 978-80-271-0013-2

Voliéra

omalovánky proti stresu
99 Kč, 4,57 �
ISBN 978-80-271-0189-4

K406

Zvěřinec

K422

K400

K390

O RT R É T Y
ÚŽASNÉ P
Akvárium

omalovánky proti stresu
ISBN 978-80-271-0253-2

Labyrint

omalovánky proti stresu
ISBN 978-80-271-0483-3

Claire Scullyová, Richard Merritt
29×29 cm, 64 stran, 249 Kč, od 10,46 �

K387

Tropický ráj

ISBN 978-80-247-5836-7
K388

Ptačí svět

ISBN 978-80-247-5842-8
K386

Pod hladinou moře

ISBN 978-80-247-5835-0
K419

Zářiví motýli

ISBN 978-80-271-0480-2
K420

21×21 cm, šitá vazba, 168 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5541-0

Antistresový
zápisník

15×21 cm, pevná vazba,
80 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0330-0

53002

Antistresové
omalovánky
pro dospělé

53008

Od českých autorek
6590

Anastasia Catris, 17×17 cm, 64 stran, 129 Kč, 5,96 �
Více než 50 omalovánek proti stresu

53003

Více než 50 omalovánek proti stresu

Antistresové
pohlednice

13×19 cm, 48 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5760-5

Antistresové
omalovánky pro
dospělé

Speciál
25×25 cm, 40 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5818-3

Kouzelné bytosti

ISBN 978-80-271-0481-9

Zde
nalepte
poštovní
známku

Antistresové pohlednice, J. Daňková, L. Tréglová
© Grada Publishing, a.s., 2016
www.grada.cz
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Dětská literatura
40049

Kamila Skopová

4809

26520

Bez práce nejsou koláče

O perníkové chaloupce

Proč?

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

15×15 cm, 12 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-5340-9

17×24 cm, pevná vazba,
88 stran, 99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-4616-6

26513

26515

O beruškách

Říkám, říkáš říkadla

Zuzana Pospíšilová
Cecílie Černochová

Zuzana Pospíšilová
Eva Rémišová

17×24 cm, pevná vazba,
80 stran, 89 Kč, 3,75 �,
ISBN 978-80-247-4604-3

17×24 cm, pevná vazba,
80 stran, 99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-4611-1

2014

Tati, kup mi slona!
80015

Básničky pro děti
Jiří Žáček, Veronika Balcarová

Veselé básničky nejen o Praze
Jiří Žáček, Veronika Balcarová

Děti, pojďte s námi do světa
veselých básniček, které
pro vás napsal Jiří Žáček. Dozvíte se spoustu nových věcí.
Jakou řečí mluví zvířata, jaké
by to bylo, kdybychom žili ve
vodě, jak se chodí do světa
a ještě mnoho dalších.
17×24 cm, pevná vazba,
64 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0038-5

80096

Malovaný svět

nižního
Cena Polabského k
veletrhu

Oblíbená autorka ve
svých básničkách dětem
vysvětluje tajemství vzniku
běžných věcí – jak se
pečou koláče, jak se staví
dům, jak se vyrábí sklo,
papír a podobně.
17×24 cm, pevná vazba,
88 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-4614-2

Nejznámější lidové písničky –
Obrázkové čtení
Veronika Balcarová

Děti, víte kolik má Praha věží,
jaké je to v zoo nebo o čem
se zdá autům? Že ne? Tak
to pojďte honem napravit
s veselými básničkami. Dozvíte se také, že Praha je jedno
z nejkrásnějších a nejúžasnějších měst na světě!
17×24 cm, pevná vazba,
72 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0037-8

Město spí

Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?
Zdeněk Svěrák
Jiří Votruba

Víte, co dělají v noci
třeba doktoři? Tato noční
knížka se nejlépe prohlíží
v posteli před spaním.
Je dobré pomyslet v té
klidné chvíli na své bližní,
kteří musí být celou noc vzhůru: na lékaře, na pekaře,
na hlídače... S pocitem, že jsou ve službě a na stráži,
se nám bude líp usínat.
24x16 cm, pevná vazba, 40 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0630-1

Nejznámější lidová říkadla –
Obrázkové čtení
Veronika Balcarová

Naučte své děti nejznámější české lidové písničky.
Pro zjednodušení a zpestření jsou v textu některá
slova nahrazena obrázkem,
takže čtení i zpívání není
žádná dřina, ale skvělá
legrace a zábava.
17×24 cm, pevná vazba,
56 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-247-3306-7

Naučte své děti
nejznámější česká lidová
říkadla. Pro zjednodušení
a zpestření jsou v textu
některá slova nahrazená
obrázkem, takže čtení
není žádná dřina, ale
skvělá legrace a zábava.
17×24 cm, pevná vazba,
56 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-2058-1

IK AC E
BA RE VN É PU BL
26620

Dřív než půjdem spát

Smíchula čaruje

21×20 cm, pevná vazba,
24 stran, 149 Kč, 6,26 €,
ISBN 978-80-271-0320-1

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0674-5

Ilona Komárková
Petr Wagner

Lenka Rožnovská
Bára Buchalová

26591

26622

Velká pohádka o malé víle

Čertí babička

Marek Hladký, Jitka Hladká
Vlasta Švejdová

21×21 cm, pevná vazba,
104 stran, 259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0186-3

od 4 let
Pohádkář – O princeznách
Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

Pohádkář – O vílách
80083

4861

80084

Pohádky

Zuzana Pospíšilová
Magda Veverková

Kamila Skopová

Šípková Růženka se
píchne do prstu, usne
a s ní celé království.
Naštěstí za sto let
kolem jede statečný
princ na koni. Poeticky
ilustrované leporelo
jednoduše a vtipně
vede rodiče a děti známou pohádkou.
15×15 cm, 12 stran, 119 Kč, 5,50 �,
ISBN 978-80-271-2554-8

80069

Popelka je hodná,
milá a pracovitá
dívka. Díky kouzlu
třech oříšků si k ní
nakonec láska prince
cestu najde. Poeticky
ilustrované leporelo
jednoduše a vtipně
vede rodiče a děti známou pohádkou.
15×15 cm, 12 stran, 119 Kč, 5,50 �,
ISBN 978-80-271-2553-1

Kamila Skopová

80016

O Šípkové Růžence

Tři růžová buclatá
prasátka se vydají
do světa. Zakrátko
se poučí, že být líný
se nevyplácí.
Poeticky ilustrované leporelo
jednoduše a vtipně
vede rodiče a děti známou pohádkou.
15×15 cm, 12 stran, 119 Kč, 5,50 �,
ISBN 978-80-271-2555-5

26518

Sněhurka snědla
otrávené jablko,
sedm jejích malých
kamarádů – trpaslíků
k ní ale naštěstí dovedou prince. Poeticky
ilustrované leporelo
jednoduše a vtipně
vede rodiče a děti známou pohádkou.
15×15 cm, 12 stran, 99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-5341-6

Kamila Skopová

O Popelce
40048

Kamila Skopová

od 2 let

O třech prasátkách
40050

4810

O Sněhurce a sedmi trpaslících

IK AC E
BA RE VN É PU BL

80103

Leporela, říkadla, básničky

Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

Může se škádlení dvou
princezen, které mají
velmi rozdílnou povahu,
změnit ve velkou hádku? A mohou se z nich
nakonec stát nejlepší
kamarádky?
17×24 cm, pevná vazba,
64 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0880-0

Iva Gecková
Drahomír Trsťan

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0691-2

Máš ráda víly a chceš
se o nich dozvědět úplně
všechno? Přečti si veselé a napínavé příběhy
z vílího života a zjisti, co
všechno víly dělají, jaké
mají povinnosti a také jak
pomáhají lidem v nouzi.
17×24 cm, pevná vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0879-4

26584

2996

26604

26582

Andílkovo vánoční putování

Vánoční pohádky

Pan a paní Skřítečkovi
Vánoční pohádka

Laskavé pohádky
od starého dubu

21×21 cm, pevná vazba,
120 stran, 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0122-1

17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-4460-5

Zuzana Pospíšilová
Zuzana Osako

Zuzana Pospíšilová
Jana Valentovičová

Marek Hladký, Jitka Hladká
Vlasta Švejdová

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0326-3

25069

26557

4823

Kouzelné vánoční sny

Nové vánoční pohádky

Vánoční příběh

21×21 cm, pevná vazba,
72 stran, 259 Kč, 10,88 �,
ISBN 978-80-247-5563-2

17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 259 Kč, 10,88 �,
ISBN 978-80-247-5613-4

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Zuzana Pospíšilová
Barbara Issa Wagner

11

Kamila Skopová

21×20 cm, pevná vazba,
24 stran, 159 Kč, 6,68 €,
ISBN 978-80-247-5617-2

Publikace se symbolem

Zuzana Šestáková
Zuzana Osako

17×24 cm, pevná vazba,
96 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0068-2
4866

O Kuliferdovi

Luboš Pavel
Jaroslav Soumar

21×21 cm, pevná vazba,
104 stran,
149 Kč, 69 Kč, 3,19 �,
ISBN 978-80-271-0357-7

též jako e-kniha

Dětská literatura
E
BA RE VN Á ED IC

Bubajzlík je malý bubáček,
který se narodil ve sněhu před starým hradem
Bubákovem. Postupně se
poznává s dalšími obyvateli
a proniká do tajemství hradu.
Pojďte s Bubajlzíkem všechno
pořádně prozkoumat.
16×23 cm, pevná vazba,
88 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0653-0

Permoníček je malý
a tak trochu neposedný skřítek. Vydal se
na dalekou cestu, aby
zachránil skřítky, a zažil
tam velké dobrodružství.
17×24 cm,
pevná vazba, 96 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0684-4

BES

Víte, že prvním hasičem byl
vodník Vodička? S ohněm
si ale umějí poradit také
zvířátka nebo jedna odvážná
princezna. A kdo má na
svědomí všechny požáry
v této knížce? Dejte si pozor
na čerty a skřítka Ohnivce.
17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 249 Kč, 10,46 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5739-1

26663

Rybářské pohádky
Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Víte, proč už nikdy nikdo
neuloví zlatou rybku a jak
to chodí na vodnické
konferenci? Přečtěte
si Rybářské pohádky!
Zjistíte, že rybaření je
větší dobrodružství, než
se zdá.
17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-2454-1

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Študlarová

BES

Vtipné příběhy přiblíží
dětem povolání zachraňující lidské životy, tedy
hasičské, policejní a lékařské. Jak už to v pohádkách
chodí, i tady všechno dobře
dopadne, ale dobrý konec
často visí na vlásku.
17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 249 Kč, 10,46 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5850-3

Adventní pohádky s omalovánkou
Marek Hladký, Jitka Hladká
Anna Špirhanzlová

Advent je doba trpělivého
čekání na Vánoce, kterou
si děti mohou zpříjemnit
bohatě ilustrovaným
pohádkovým vyprávěním
o rodině skřítků, kteří
se starají o sladké sny
všech lidí.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0325-6

Pozor, zábavný pes! Přitažlivě ilustrovaná knížka je
tu pro všechny milovníky
pejsků. Na každý den v týdnu má pro vás psí kamarád
Hafík připraven jeden
nezbedný příběh a spoustu
krásných obrázků.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0263-1

Knihovnické pohádky

Policejní pohádky

Záchranářské pohádky
26580

26570

Hasičské pohádky
Zuzana Pospíšilová
Josef Pospíchal

Helena Vrábková
Nela Korbelová

26603

Monika Nikodemová
Hanka Veselá

Dílnička U šesti pružinek

O Hafíkovi, statečném pejskovi

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Študlarová

BES

Pořádek musí být, a to
i v pohádkách. V této
knížce se to strážcům
pořádku vždycky trochu
zkomplikuje. Naštěstí
pomohou kouzla, a tak
tu zločinci nakonec nikdy
nemají šanci.
17×24 cm, pevná vazba,
128 stran, 269 Kč, 11,30 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5449-9

26581

Bubajzlík a tajemný hrad
Michal Vaněček, Renata Petříčková,
Václav Ráž

od 4 let

Skřítek Permoníček
80078

80073

Bubákov

26596

Pohádky

26553

12

2016

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

kety SUK
Cena knihovníků ahnni
Čteme všic

Seznamte se se skřítky knihovníčky, přečtěte si příběh
o první knize a zjistěte, že
knihomol není mol. Další
pohádky oblíbené autorky
zavedou děti do knihovny
a připomenou jim, jak se
mají ke knížkám chovat.
17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-271-0050-7

26609

26576

2995

Psí pohádky

Prázdninové pohádky

Pohádky z parkoviště

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0436-9

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5828-2

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 259 Kč, 10,88 �,
ISBN 978-80-247-4459-9

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

26621

26549

26501

Kočičí pohádky

Chechtavé pohádky

Mokré pohádky

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0675-2

17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 269 Kč, 11,30 �,
ISBN 978-80-247-5356-0

17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 99 Kč, 4,16 €,
ISBN 978-80-247-4470-4

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Zuzana Pospíšilová
Jana Valentovičová

26614

26627

26599

26666

Jitík sportovcem

Nedáš, dostaneš! Sportovní
pohádky na dobrou noc

Dobrodružství pana Kolečka
Pohádky od Hvězdy

Trpaslíci z pařezového
domečku

17×24 cm, pevná vazba,
152 stran, 259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0314-0

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 239 Kč, 11,04 �,
ISBN 978-80-271-2551-7

Jitka Molavcová
Vlasta Švejdová

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0567-0

Petr Diviš, Roman Casado
Alex Dowis, Martin Krejčí Skam

17×24 cm, pevná vazba, 112 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0744-5

Michaela Mlíčková Jelínková
Jan Laštovička
běru
Zařazeno do vý
ĚTEM 2018
NEJLEPŠÍ KNIHY D

Bohunka Trelová
Michal Sušina

26555

26503

26611

26567

Sportovní pohádky

Zlobivé pohádky

Střevíček Škrpálek

Pohádkové uspávanky

17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 269 Kč, 11,30 �,
ISBN 978-80-247-5531-1

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-4472-8

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0453-6

17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5714-8

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Petra Svoboda
Zuzana Osako

Zuzana Pospíšilová
Veronika Kubáčová

y Václava Čtvrtka

Znovuobjevené pohádk

26649

Pohádky z pokojíčku
Ladislava Horová
Patricie Koubská

26633

26594

26573

Jak to chodí v psí školce

O lišce Matyldě a medvědu
Šimráčkovi

Čárymáry na zdi

Iva Gecková
Michal Sušina

Julča s Matějem mají
občas pocit, jako by
jejich hračky byly živé
a rozuměly jim. A nejsou
daleko od pravdy! Panenka Nanynka a medvídek
Chlupáček totiž každou
noc tajně ožívají.
17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-2052-9

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0791-9

Zuzana Pospíšilová
Daniela Skalová

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0236-5

26640

2997

Bonifác zase řádí
v psí školce

Skřítci školkovníčci

Iva Gecková
Michal Sušina

17×24 cm, pevná vazba,
88 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-2530-7

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

Lenka Rožnovská
Magda Veverková Hrnčířová

17×24 cm, pevná vazba,
68 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-4461-2

Václav Čtvrtek
Michal Sušina

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5791-9
26568

Pohádková muzika
Václav Čtvrtek
Zdeňka Študlarová

17×24 cm, pevná vazba,
176 stran, 99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-247-5715-5

Dětská literatura
E
BA RE VN Á ED IC

od 6 let

Hrobové ticho? Nálada
jako na funuse? Na tomhle
hřbitově ani omylem!
Smrtí nic nekončí. Pro
všechny nebojácné děti
jsou tu podivuhodné
příběhy z útulného hřbitova
v Malinově.
17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0832-9

Půvabně ilustrovaná knížka
připomíná zahradu plnou
pohádek a léčivých příběhů
pro kluky a holčičky.
Čtěte dětem, aby se jim
dobře usínalo, aby našly
koncentraci a probudily
svoji kreativitu.
17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-0612-7

9059

Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

9092

Strašidlář – Mezi námi
přízraky
Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

17×24 cm, pevná vazba,
64 stran, 198 Kč, 8,32 �,
ISBN 978-80-247-5401-7

Popletená abeceda
Dej básničky do pořádku

Případy detektiva Kláska
a opičáka Jojíka

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

Lenka Rožnovská
Hana Mlčochová

Zimní škola v přírodě
Tajemné stopy

17×22 cm, pevná vazba, 80 stran,
199 Kč, 8,96 �,
ISBN 978-80-247-4094-2

17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 229 Kč, 9,62 �,
ISBN 978-80-247-4613-5

17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0136-8

2993

2987

26578

Ukradená písmenka

O lakomém křečkovi

Veronika zlobidlo

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran,
99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-247-4424-7

17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4329-5

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5830-5

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

BES

Josífek je strašidlácký kluk.
Vlastní všemocné Kukadíčko, které mu pomáhá
překonávat překážky. Děti
s Josífkem zažijí hrůzyplná
dobrodružství, která ale
vždycky dobře dopadnou.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran,
189 Kč, 7,27 �,
ISBN 978-80-247-3428-6
T S E LL E R

26556

26626

Do lavic!

Psí hrdina

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 219 Kč, 9,20 �,
ISBN 978-80-247-5548-9

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-0735-3

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

2972

26575

Výlet do Pekla

Prázdniny s drakem

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 189 Kč, 8,51 �,
ISBN 978-80-247-4034-8

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 219 Kč, 9,20 �,
ISBN 978-80-247-5801-5

Zuzana Pospíšilová
Daniela Skalová

Ivanka Melounová
Veronika Kubáčová

Každé zvířátko má o čem
vyprávět, a obzvláště
prvňáčkům. Víte, o čem
sní bobr, kam by se ráda
podívala žížala, proč měl
ptakopysk trému či proč
se každé jaro vlaštovky
vracejí na Říp?
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 139 Kč, 5,84 �,
E R ISBN 978-80-247-3429-3
LL
E
S
T
S
E
B

Cestování po světě
2951

Povídání se zvířátky
2908

Ivanka Melounová
Veronika Kubáčová

Na Elzu je spolehnutí
Zuzana Pospíšilová
Eva Rémišová

Ivanka Melounová
Veronika Kubáčová

Cestopis pro prvňáčky
s barevnými ilustracemi.
Vašík a Tedík objedou
zeměkouli v kouzelném
bednoletu. Zavedou děti
téměř na všechny kontinenty, zavítají do pravěku
i do budoucnosti.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 189 Kč, 7,27 €,
E R ISBN 978-80-247-3431-6
LL
E
S
T
S
E
B

Křeček v utajení
26641

Neposední skřítci Lumpíček a Rošťanda sepisují
knihu lesní moudrosti.
Oblíbená autorka učí
prvňáky poznávat houby,
bylinky, lesní plody,
stromy a spoustu dalších
užitečných věcí.
nižního
17×22 cm, pevná vazba,
Cena Polabského k
u
h
veletr
72 stran, 189 Kč, 7,27 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-3700-3

Strašidýlko Josífek

Zuzana Pospíšilová
Daniela Skalová
Už jste někdy spadli z koně?
Verunka ano. Od té doby ji
trápí strach. Milovnici koní
ale zachrání něco nečekaného. Verunka dostane
kouzelné sedlo, které má
neuvěřitelnou moc.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-0579-3

Lenka Rožnovská
Bára Buchalová

26651

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

2907

2956

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

Kouzelné sedlo
26615

26587

Zuzana Pospíšilová
Jana Valentovičová

Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

od 6 let
26517

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Strašidlář – Mezi námi
ze záhrobí
Určitě jste nevěděli,
že s duchy, kostlivci
a upíry se dají zažít i docela veselé, zábavné
a napínavé historky, při
nichž se nebudete ani
moc bát. Pusťte se do
čtení a sami uvidíte!
17×24 cm, pevná vazba,
64 stran, 198 Kč, 8,32 �,
ISBN 978-80-247-5629-5

Existují víly studánkové,
lesní, luční i mnohé jiné.
Tato knížka se zmiňuje
také o některých zvláště
pozoruhodných a cizokrajných vílách, které pocházejí
kupříkladu z africké Sahary.
17×24 cm, pevná vazba,
64 stran,
198 Kč, 8,32 �,
ISBN 978-80-247-4692-0

2973

Lumpíček a Rošťanda

BES

Petra Martišková
Zdeňka Študlarová

E
BA RE VN Á ED IC

Lenka Rožnovská
Katarína Ilkovičová

2011

Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

Nepovedené kouzlo – Emilka
a ztracená škola
Malou čarodějnici Emilku
škola vůbec nebaví
a nejraději by ji nechala
zmizet. S čáry je totiž
na štíru. Jenže co když
se jí o svatojánské noci
její tajné přání nečekaně
vyplní?
17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-2237-0

Strašidlář – Mezi námi vílami

Pohádkový ještěr
Hypolit se po mnoha
letech probral v hluboké podzemní sluji
z dlouhého spánku
a vzpomíná na své
kolegy a kolegyně
saně.
17×24 cm, pevná vazba,
64 stran, 198 Kč, 8,32 �,
ISBN 978-80-247-4847-4

17×24 cm, pevná vazba,
64 stran, 198 Kč, 8,91 �,
ISBN 978-80-247-4213-7

První čtení

Do poklidného lesa
Bambručáku se nastěhuje
čarodějnice Bordelína
a začne pěkná mela! Téhle
uličnici není pořádek vůbec
po chuti, a tak vyvádí
zvířátkám jednu lumpárnu
za druhou.
17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2210-3

Strašidlář – Mezi námi draky

9027

Strašidlář – Mezi námi
hradními strašidly

Sandra Dražilová Zlámalová
Marie Koželuhová

26659

Pohádky pro dobré sny a zdravý spánek
Aneta Pavlová
Kateřina Kofroňová

9162

Iva Gecková
Josef Pospíchal

Čarodějnice Bordelína
26655

Kouzelná zahrada
26617

26637

Kamarádi ze záhrobí

9047

Pohádky

13

To je ale kočka! Elza vám
předvede velkou záchrannou akci a zároveň klidně
uvaří večeři pro celou kočičí
partu. Spolehněte se, že
s neohroženou a chytrou
Elzou se nudit nebudete!
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-2085-7

Publikace se symbolem

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Křeček Kamil je frajer.
Na něj si nikdo nepřijde.
Dokonalý mistr převleků.
Umí prvotřídně zmást
nepřítele kocoura Drápka.
Jak to dělá? Tak to je opravdu překvapivé tajemství.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-247-2302-0

též jako e-kniha

Dětská literatura
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

B E S T S E LL

ER

Kouzelná třída –
příběh pokračuje
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Kouzelná třída v muzeu
26632

2954

Kouzelná třída

27512

14

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Pokračování bestselleru
Kouzelná třída z edice
Čtení pro prvňáčky přináší nový, ještě zajímavější příběh! Kraluje tu
přísná učitelka Káravá.
Pomůže dětem jejich
dobrá víla Jasmína?
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 8,36 €,
R ISBN 978-80-247-5377-5
E
LL
E
S
T
S
BE

Hodný starý pan učitel už na děti nestačí. Potřeboval by do
důchodu, a tak chce najít někoho, kdo by měl děti opravdu rád.
Jednou na dveře kabinetu zaklepe velmi milá mladá dáma,
která se uchází o místo učitelky. Pan učitel jí třídu předá a ona
partičku rošťáků promění v nejhodnější a nejchytřejší děti
na celé škole. Bude na to mít kouzelné metody... Půvab knize
dodávají dějově bohaté ilustrace.
17×22 cm, pevná vazba, 72 stran, 189 Kč, 7,27 �,
ISBN 978-80-247-3462-0

Oblíbení hrdinové se
vracejí a jejich nová
dobrodružství nečekaně
začínají s koncem
školního roku. Vítejte
v muzeu! Bude se čarovat
a cestovat a víla Jasmína
u toho nebude chybět.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 189 Kč, 8,73 €,
ISBN 978-80-271-0790-2
pokračování série na straně 21

Konec zlobení

Zuzana Pospíšilová
Daniela Skalová

26636

Přejedené opice, namydlené labutě nebo želví
závody, tak to všechno
vás čeká v dalším příběhu
oblíbené kouzelné třídy.
Víla Jasmína vezme svoje
žáky do zoo a bude to
dobrodružný výlet.
17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-2572-2

Pro všechny neposedné
hadače je tu zábavná knížka hádanek, doplňovaček,
úkolů a pohádek inspirovaných nejrůznějšími sporty.
Vydejte se s šikovným
Tomíkem za sportovním
dobrodružstvím!
17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0831-2

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0376-8

17×22 cm, pevná vazba, 80 stran,
189 Kč, 7,27 �,
ISBN 978-80-247-3463-7

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

26588

26548

Johanka a malé prasátko

Strašidelná škola

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0137-5

17×22 cm, pevná vazba, 80 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5357-7

Zuzana Pospíšilová
Daniela Skalová

2988

26624

Kubík Šikulík

Týden mezi indiány

17×22 cm, pevná vazba, 88 stran,
229 Kč, 9,62 �,
ISBN 978-80-247-4348-6

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-0703-2

Lenka Rožnovská
Zdeňka Študlarová

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Študlarová

2955

Čarodějnice Eulálie

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

2. B je třída plná zlobivců,
na které je každý krátký.
Pak ale paní učitelka
získá kouzelného pomocníka a začnou se dít věci!
Podaří se jim zlobivé děti
společně polepšit?
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-2107-6

Hádanky a úkoly
pro sportovce šikuly

26607

Nezralá, Hruška, k tabuli!

Zuzana Pospíšilová
Daniela Skalová

26608

26595

Abeceda v hádankách

Ty, ty, ty, Matyldo!

17×22 cm, pevná vazba, 96 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0409-3

17×22 cm, pevná vazba, 88 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-0242-6

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Študlarová

Lenka Rožnovská
Vhrsti

Malá Ema
26638

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

26653

26670

Kouzelná třída v zoo

Zuzana Barilová
Markéta Vydrová
Zvířátka jsou pro malou
Emičku vším. Doma má
nejen králíčka, kocourka
a pejska, ale podaří
se jí vycvičit i dědovo
prasátko! Navíc jezdí
na ponících a nelekne se
ani bílých myšek.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-3501-6

Lenka Rožnovská
Markéta Vydrová

Pro genetick ou metodu čtení

26506
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Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran,
99 Kč, 4,16 €,
ISBN 978-80-247-4500-8
NÍ ČTENÍ
PRV

26504

Naše veselá rodina
Our Merry Family
Zuzana Pospíšilová
Mirka Strnadová

17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 219 Kč, 9,20 €,
ISBN 978-80-247-4499-5

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

ANG

V

G LI Č T
Kája a Pája jsou
dvojčata. Chystají se
do první třídy. Jejich
příhody si můžete přečíst
v anglicko-českém textu,
při kterém se pobavíte
a přiučíte anglickým
slovíčkům na téma škola.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 219 Kč, 9,20 �,
ISBN 978-80-247-4501-5

Barevný svět
Our Colourful World

NÍ ČTENÍ
PRV

V

NÍ ČTENÍ
PRV

26505

LI Č TI N

26552

Lenka Rožnovská
Katarína Ilkovičová

Vynálezce Tadeáš

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Řezbová Morávková

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5413-0

Kocourek Josef dostal
jméno po Josefu Ladovi.
Se slavným malířem ho
spojuje zraněné oko a touha
malovat. Nezdolný kocourek
maluje obrázky pro svou
maminku a vypráví příběhy
všem malým čtenářům.
17×22 cm, pevná vazba,
88 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0280-8

26525

Drak Natlučnos
Lenka Rožnovská
Iveta Autratová

17×22 cm, pevná vazba, 88 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-4685-2

od 7 let
Hravá angličtina v křížovkách

26565

Hravá angličtina
v křížovkách 2 Více než
100 křížovek a osmisměrek
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

21×29 cm, 88 stran, 199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5686-8
26566

Hravá angličtina
v křížovkách 3 Více než
100 křížovek a osmisměrek
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

21×29 cm, 88 stran, 199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5687-5

26537

Knížka, která nadchne
každou holčičku, přináší
kromě textu podporujícího
čtenářské dovednosti také
spoustu fantazie. Není ale
panenka jako panenka.
Bára schovává v kapsičce
svých šatů úžasná kouzla.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5647-9

Jazyky, dvojjazyčné čtení
Kdopak by se školy bál
Who Would Be Afraid of School

26597

Lenka Rožnovská
Katarína Ilkovičová

Ě

Osvědčila se vašemu
prvňáčkovi genetická
metoda čtení? Doporučujeme snadný, zábavný
a velkými písmeny psaný
text o nezkušeném autíčku,
které se naučí číst a počítat
od svého kluka Ondry.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5396-6

Denisa Prošková
Drahomír Trsťan

Kocour Josef

Panenka Bára

Lenka Rožnovská
Katarína Ilkovičová

26560

26551

Autíčko Karlík

Více než 100 křížovek a osmisměrek
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Křížovky, osmisměrky
a omalovánky pro všechny
malé náruživé luštitele.
Patnáct tematických
kapitol s vtipnými ilustracemi. Lušti, vybarvuj
a nauč se spoustu nových
anglických slovíček!
21×29 cm, 88 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5040-8

Veronika Vernerová, Lucie Šubrtová
Radka Filipová

Angličtina pro děti – kouzelná
gramatika Přítomný a minulý čas

Obrázkový slovník
Veronika Janů, Zdeňka Študlarová

Chcete se naučit anglickou
gramatiku a přitom si užít
spoustu zábavy? Vítejte
v Martínkově světě plném
magie a humoru, kde vám
s přítomným i minulým
časem pomohou kouzelné
bytosti z Velké Británie!
17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-271-0191-7

Neváhejte a začněte s dětmi mluvit anglicky, je to zábava!
Naučte se společně 1234 anglických slovíček pomocí hravých
a názorných ilustrací, které dětem usnadní jejich rychlé zapamatování. Slova jsou řazena abecedně a také podle ucelených
tematických celků. Na konci nechybí česko-anglický slovníček
s výslovností, díky němuž se v knížce snadno a rychle zorientujete.
Tato kniha se skvěle hodí pro výuku angličtiny zábavnou formou!
22×28 cm, pevná vazba, 120 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0697-4

E
BA RE VN Á ED IC
Kniha džunglí

Daniel Defoe

Slavný příběh lidského
mláděte Mauglího o jeho
cestě z vlčí smečky k lidem.
Přijmou ho mezi sebe?
Úchvatné dobrodružství
si můžete nyní prožít
v krásném komiksovém
zpracování.
15×24 cm, 104 stran,
199 Kč, 8,96 �,
ISBN 978-80-247-4312-7

9114

Volání divočiny
Jack London

15×24 cm, šitá vazba, 72 stran,
159 Kč, 6,41 �,
ISBN 978-80-247-3695-2

80097

Bob a Bobek na návštěvě
Poznej s nimi různá povolání
Libor Adam a kolektiv

9101

15×24 cm, 72 stran,
159 Kč, 6,41 €,
ISBN 978-80-247-3389-0

Robinson Crusoe

Rudyard Kipling

Morgavsa a Morgana
– Dračí chůvy
Petr Kopl

Komiksové příběhy
s oblíbenými postavičkami
králíků z klobouku. Společně
zjistíte, co všechno musí
ve své práci zvládnout
hasič, lékař, řidič autobusu,
zahradník, herec a třeba
i kosmonaut.
22×28 cm, pevná vazba,
80 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0736-0

Slavný příběh ve skvělém komiksu! Strhující
děj, úžasné ilustrace
a Robinsonova dobrodružství na ostrově
tě naprosto nadchnou
a čtení pro tebe bude
velká zábava.
15×24 cm, 72 stran,
159 Kč, 6,41 �,
ISBN 978-80-247-3385-2

80158

Jules Verne

9138

9105

Cesta do středu Země

9104

Komiksy

80082

1234 anglických slovíček

Veronika Vernerová, Lucie Šubrtová
Radka Filipová

Svádíte souboj s gramatikou
budoucího času? Kouzelné
bytosti z Velké Británie jsou
opět připraveny vám s angličtinou pomoci. Naučíte se
nejen zákonitosti budoucího
času, ale také nová kouzla
a čáry všeho druhu.
17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-271-0515-1

15
80079

Angličtina pro děti – hravá
gramatika Budoucí čas

80034

80062

Dětská literatura

B E S T S E LL

Morgavsa a Morgana
– Živelné měňavice

20 000 mil
pod mořem

Petr Kopl

Pokračování příhod malé
Morganky. Obě čarodějky
pokračují v cestě na Island
s jediným cílem – vrátit
domů zachráněného draka.
Morganka bude muset opět
čelit mnoha nesnázím.
19×26 cm, pevná vazba,
asi 80 stran,
cca 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2600-2

Morgavsa a Morganka jsou
dvě čarodějky. Tedy vlastně
jenom Morgavsa. Morganka
se toto řemeslo teprve učí
a zatím si nevede moc dobře.
To se ale změní, když se
našim hrdinkám dostane
do ruky dračí vejce...
19×26 cm, pevná vazba,
80 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-3303-6

ER

Jules Verne
Román 20 000 mil pod mořem je klasickou
ukázkou Verneovy fantazie a předvídavosti
a jeho obrázková forma ho pomůže přiblížit
i těm dětem, které se nerady prokousávají
mnohostránkovými knihami.
15×24 cm, 72 stran, 159 Kč, 6,41 �,
ISBN 978-80-247-3388-3

Pracovní sešity, zábava, hry, písničky

Helena Uhlířová

21×29 cm, 88 stran,
179 Kč, 8,27 €,
ISBN 978-80-271-0859-6

21×29 cm, 64 stran, 159 Kč, 6,68 �,
ISBN 978-80-247-5861-9

80058

80087

Moje první velká kniha
psaní Od uvolňovacích cviků
s říkadly až po nácvik psaní
písmen a číslic

21×29 cm, 64 stran,
159 Kč, 7,35 €,
ISBN 978-80-271-0489-5

21×29 cm, pevná vazba,
208 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0860-2

Helena Uhlířová

21×29 cm, pevná vazba, 48 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0020-0
85013

Album předškoláčka
Helena Zmatlíková

21×29 cm, pevná vazba, 48 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0019-4

26631

Helena Zmatlíková

Barevná pohádková abeceda
pro malé počtáře
Milena Drtinová

Všechno, co potřebuje
malý školák nebo předškolák znát, najde v této
zábavné knížce – abecedu,
číslice, barvy, pohádkové
postavy, a především
spoustu obrázků známých
českých ilustrátorů.
21×30 cm, pevná vazba,
88 stran, 259 Kč, 11,97 €,
ISBN 978-80-271-0761-2

26623

Helena Uhlířová

85014

Jak vychovat maminku
80116

Jean Reaganová
Lee Wildish

Je potřeba pohlídat dědečka. A kdo je na to nejlepší?
Vnoučátka! Zábavné rady,
jak se stát dokonalou chůvou spokojeného dědečka.
Roztomilý humor výměny
rolí šitý na míru dětem
i rodičům!
22×28 cm, pevná vazba,
32 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2203-5

Helena Uhlířová

Grafomotorika – Už se můžu
smát, už se učím psát!
Zábavné procvičování
a uvolňovací cviky

Album prvňáčka

Jak pohlídat dědečka

Vyjmenovaná slova – doplňovačky, křížovky, osmisměrky
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Jean Reaganová
Lee Wildish

Jak vychovat maminku?
Jak zařídit, aby se správně
oblékala a měla dost
pohybu? Jak ji zabavit, aby
nezlobila? Nauč maminku
správně uklízet! Roztomilý
humor výměny rolí pobaví
děti i rodiče.
22×28 cm, pevná vazba,
32 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2202-8

27068

80006

Grafomotorika – Slečno
i kluku, rozcvičuj ruku!
Hravé procvičování pro
předškoláky i malé školáky

80117

79010

Grafomotorika – Moje
první písanka
Nácvik psaní písmen a číslic

Nebojte se pravopisu!
Přinášíme dětem
ilustrovaný pracovní sešit
se spoustou křížovek,
osmisměrek a zábavných
úkolů pro jednotlivé obojetné souhlásky a skupiny
vyjmenovaných slov.
21×29 cm, 80 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0702-5

Publikace se symbolem

Napiš správně dě, tě, ně, bě,
pě, vě, mě

Křížovky, osmisměrky, doplňovačky
Zuzana Pospíšilová, Drahomír Trsťan
Čti, lušti, vybarvuj!
V bohatě ilustrovaném
pracovním sešitě si
procvičíš psaní slov se
skupinou slabik dě, tě, ně,
bě, pě, vě, mě. Nakonec
zjistíš, že ti pravopis jde
jako pěnkavě zpěv.
21×29 cm, 112 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2490-9

též jako e-kniha

Velká kniha spojovaček
pro šikovné děti
Václav Ráž

Václav Ráž

Spojování teček podle čísel
je skvělá zábava! Obrázek
si pak můžeš vybarvit
a pochlubit se rodičům. A při
tom si hravou formou uvolníš
ruku a procvičíš si pozornost,
soustředění i trpělivost. Tak
pojď na to a objev, kdo nebo
co se skrývá pod tečkami!
21×29 cm, šitá vazba,
128 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-247-3828-4

Bludiště – Staň se soukromým
detektivem
Najdi ukradený bludný kámen
Hiro Kamigaki, IC4DESIGN

BES

Detektiv Pierre právě
dostal nový případ. Pan
X hrozí proměnit celý
svět v bludiště. Staň
se detektivem a pomoz
Pierrovi nebezpečí zastavit.
Dokážeš to dřív, než bude
pozdě?
26×35 cm, pevná vazba,
36 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-5504-5
R
E
LL
E
S
T

21×29 cm, 64 stran,
149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-271-0159-7
80086

Václav Ráž

21×29 cm, 64 stran,
149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-271-0882-4

Veršované kresbičky
pro kluky a holčičky

Jak nakreslit...
Romana Suchá, Mirek Vostrý

Malované křížovky a osmisměrky pro prvňáky a druháky

Další malované křížovky a osmisměrky pro prvňáky a druháky

Křížovky, osmisměrky,
obrázkové luštění, vtipné
ilustrace a omalovánky –
to je skvělá zábava pro
všechny malé školáky.
S hravou knížkou si procvičí čtení a psaní, ale také
prvouku a počítání.
21×29 cm, 104 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-271-0184-9

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

21×29 cm, 64 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0265-5
80041

Zábavné hlavolamy
a luštění pro šikovné děti
Věra Krumphanzlová

21×29 cm, 64 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-271-0264-8

Prohlížej si – hledej – směj se
Velká obrázková kniha pro děti a rodiče
Wilfried Gebhard

Panoramatické celostránkové obrázky, které
jsou zabydlené spoustou
veselých postaviček lidí
i zvířat, domů, dopravních
prostředků a zábavných
akcí, děti upoutají na
dlouhou dobu.
21×30 cm, 96 stran,
249 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-247-4250-2

80161

hledej a najdi
Paul Moran, Simon Ecob, Stuart Taylor

Tajemný zloděj pan X je
zpět a má další nebezpečný plán! Fantasticky
ilustrovaná kniha plná
báječných bludišť, úkolů
k řešení a hledání předmětů, která poskytne zábavu
na dlouhé hodiny.
26×35 cm, pevná vazba,
36 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0514-4
R
E
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Více než 100 křížovek a osmisměrek
Zuzana Pospíšilová, Drahomír Trsťan

K459

Věra Krumphanzlová

Najdete na každé dvoustraně všech sedm jednorožců?
V muzeu, na hudebním
festivalu, na safari i filmové
premiéře – v knize je spousta možností, kde schované
jednorožce hledat.
24×33 cm, pevná vazba,
48 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0073-6

BES

26590

26618

Poznejte české pranostiky! Pochopíte moudrost
našich předků. Na každý
měsíc jich je spousta –
známých i těch skoro
zapomenutých. Netradiční
knížka nabízí také originální omalovánky.
21×29 cm, 80 stran,
189 Kč, 8,73 €,
ISBN 978-80-271-0625-7

Václav Ráž

Kde je jednorožec?

Bludiště 2 Záhada Zlaté věže
Hiro Kamigaki, IC4DESIGN

80042

Zábavné křížovky a luštění
pro šikovné děti

V knížce najdete řadu
návodů, jak dětem nakreslit
jednoduché obrázky. A aby
přitom bylo víc zábavy,
je každý doprovázen
básničkou, která dětem
pomáhá snadněji zvládnout
jednotlivé fáze kreslení.
16×24 cm, šitá vazba,
72 stran, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-5411-6

Zábavné spojovačky –
ZVÍŘATA

Malované pranostiky
Dušana Votavová

80059

80030

Zábavné spojovačky
pro šikovné děti

Zábavná bludiště
pro šikovné děti
Chceš zažít spoustu
zábavy a baví tě řešit
spletitá bludiště? Hledání
správných cest je skvělá
zábava. S krásnými bludišti
si užiješ spoustu legrace
a zároveň si procvičíš ruku,
pozornost i postřeh.
21×29 cm, 64 stran,
159 Kč, 7,35 �,
ISBN 978-80-271-0160-3

V této knížce na tebe
čekají úžasná bludiště,
spojovačky, křížovky,
osmisměrky, skládačky
i zapeklité hlavolamy.
Užij si super zábavu se
skvělými úkoly na doma
i do školy!
21×29 cm, 64 stran,
159 Kč, 7,35 �,
ISBN 978-80-271-2458-9

K428

K361

80095

Baví tě luštit hádanky,
osmisměrky a křížovky?
Přijmi tedy výzvu a vyřeš
všechny zábavné úkoly
a rébusy! Při luštění si
navíc procvičíš soustředění, trpělivost a rozšíříš si
i slovní zásobu.
21×29 cm, 64 stran,
159 Kč, 7,35 �,
ISBN 978-80-271-2457-2

Thade Precht

Návody na složení
25 úžasných papírových
vlaštovek. K dispozici
máte i 55 barevných
papírů velikosti A4,
ze kterých si vyrobíte ty
nejhezčí a nejpestřejší
modely.
22×29 cm, 164 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2056-7

K286

Václav Ráž

Kolektiv autorů

Papírové vlaštovky

Více než 100 křížovek a osmisměrek
Zuzana Pospíšilová, Drahomír Trsťan

Kdo jednou přijde na chuť
luštění, už nemůže přestat.
Proto na školáčky čeká
nový soubor oblíbených
křížovek, osmisměrek
a veselých obrázků, které
si mohou vymalovat podle
své fantazie.
21×29 cm, 96 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0529-8

Svět poníků –
Kouzelné aktivity

21×26 cm, šitá vazba,
asi 48 stran,
cca 169 Kč, 7,81 �,
ISBN 978-80-271-2836-5
80154

Dinosvět – zábavné
aktivity z pravěku

21×26 cm, šitá vazba,
asi 48 stran, cca 169 Kč, 7,81 �,
ISBN 978-80-271-2596-8

80074

Václav Ráž

Zábavné úkoly
pro šikovné děti

Super české papírové
skládačky
Chceš si složit z papíru větrník,
vlaštovku nebo prima loďku?
A nevíš, jak na to? Nevadí.
Tato knížka ti poradí, jak vytvořit ty nejoblíbenější skládačky.
Užij si spoustu zábavy a slož
si slunečnici, auto, přáníčko,
zvířecího kamaráda nebo třeba
i super jachtu.
21×29 cm, 64 stran,
149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-271-0490-1

80031

Zábavné luštění a spojovačky
pro šikovné děti

Chcete si složit z papíru čepici, vlaštovku nebo lodičku?
A nevíte, jak na to? Nevadí.
Tato knížka vám poradí, jak
vytvořit ty nejznámější a nejoblíbenější skládačky. Užijte
si spoustu zábavy a složte
s dětmi parník, čertíka,
větrník, nebe-peklo-ráj nebo
třeba i vodní bombu.
21×29 cm, 64 stran,
E R 149 Kč, 6,26 €,
B E S T S E LL
ISBN 978-80-271-0001-9

9093

80136

Tato knížka ti poradí, jak
vytvořit ty nejoblíbenější
skládačky. Užij si spoustu
zábavy a slož si slunečnici, auto, přáníčko,
zvířecího kamaráda,
dinosaura nebo třeba
i super tryskáč.
21×29 cm, šitá vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-3743-0

Kolektiv autorů

K456

Kolektiv autorů

Pravé české papírové
skládačky

27530

Nejlepší české papírové
skládačky

80009

Dětská literatura

80137

80094
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Začínám si kreslit –
zábava krok za krokem
Václav Ráž

Nauč se kreslit zvířátka,
rostliny nebo třeba srandovní příšerky. Krok za krokem
se naučíš kreslit a hotové
obrázky si pak můžeš vybarvit podle svých představ.
S tímto sešitem si určitě
užiješ spoustu zábavy!
21×29 cm, 64 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0654-7

Koně a poníci – Vše, co o nich
potřebuješ vědět
Andrea Millsová

Knížka je pro každého, kdo
koníky miluje, chce si ho pořídit
nebo chce začít jezdit. Dozvíte
se jak se o koně nebo poníka
starat, co mu chutná nebo
odkud pochází jeho plemeno.
Krásné obrázky a zábavné zajímavosti vás provedou úžasným
světem koní a poníků.
20×26 cm, pevná vazba,
asi 96 stran,
cca 279 Kč, 12,89 €,
ISBN 978-80-271-2880-8

Veselé písničky
pro kluky a holčičky
Jan Zíma
Václav Ráž

Zahrajte a zazpívejte si
písničky o věcech, se
kterými se děti setkávají
každý den. Líbivé melodie
jsou ideální nejen pro hraní
a zpívání si doma, ale i ve
školce a škole.
21×28 cm, pevná vazba,
56 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2109-0

20×26 cm, pevná vazba,
asi 96 stran, cca 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2542-5
80148

Štěňata a psi – Vše, co
o nich potřebuješ vědět
Andrea Millsová

20×26 cm, pevná vazba,
asi 96 stran, cca 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2541-8

Zabavte svého
předškoláčka
hravými ilustro
vanými úkoly
a připravte ho
na první třídu.
Veselá interaktivní knížka úspěšné autorky je plná atraktivních
ilustrací a humorných veršů.
24×17 cm, pevná vazba, 72 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0530-4

Zdeněk Svěrák
Jaroslav Uhlíř

BES

B E S T S E LL

Y
BA RE VN É KN IH

Zápisník pro správné holky – Štěňata
149 Kč, 6,26 �, ISBN 978-80-271-0099-6
80060

149 Kč, 6,88 �, ISBN 978-80-271-0491-8

149 Kč, 6,88 �, ISBN 978-80-271-0492-5

Zápisník pro správné holky – Jednorožec
149 Kč, 6,26 �, ISBN 978-80-271-0275-4

17×24 cm, pevná vazba,
152 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-4853-5

Zuzana Pospíšilová
Jana Valentovičová

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-4263-2

4860

2979

Vystřihni si betlém

Hravá autoškola

Tereza Sobotková

17×24 cm, 24 stran,
139 Kč, 6,42 �,
ISBN 859-404-924-041-8

Hravá škola hezkého chování

2984

Hravá písmenková škola

Zuzana Pospíšilová
Eva Rémišová

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-4258-8

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

BESTSEL

LERY

t žádné
N e s m í ch y b ě lc e !
s p rá v n é h o

Alenka lékařka
26613

Pro děti
od 2 let

80008

80061

Zápisník pro správné holky – Hříbátka

E
BA RE VN Á ED IC
2982

Čtení s poučením
Zuzana Pospíšilová
Eva Rémišová

Knížka, se kterou
bude správná
výslovnost spíš zábavou než učením.
Vesele ilustrované
říkanky, hádanky
a úkoly pomohou
se zdokonalováním výslovnosti a odstraněním
nejčastějších problémů.
24×17 cm, pevná vazba, 120 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-3975-5

Určitě máš spoustu kamarádek a zážitků. Zapiš si do svého tajného zápisníku všechna tajemství, přání, sny i příhody. Nebo si sem můžeš nakreslit
bezva obrázky a nalepit fotky kámošek, zvířecích mazlíčků i povedená
selfíčka. Tento zápisník je skvělý k zaznamenání všech důležitostí o tvých
kamarádkách a s roztomilými štěňátky budeš určitě také hodně kreativní.

14×18 cm, pevná vazba, 64 stran

26536

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Študlarová

80045

Zápisník pro správné holky – Koťata

První encyklopedie

22×28 cm, pevná vazba, 88 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5874-9

Logohrátky

Úkoly pro předškoláky
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Auta, letadla, lodě,
zkrátka vše, co
jezdí po zemi, létá
ve vzduchu nebo
pluje ve vodě,
zaparkovalo,
přistálo a zakotvilo
v téhle interaktivní, krásně ilustrované knížce
pro předškoláčky.
24×17 cm, pevná vazba, 80 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0611-0

80023

ER

Když se písnička ozve v pohádce nebo
ve filmu, kdekdo ji hned zná. A konečně je
tu máte všechny hezky pohromadě! Nechybí
například takové pecky jako Dělání, dělání,
Není nutno, Statistika, Kdyby se v komnatách, Ani k stáru a mnoho dalších.

Úžasný zpěvník plný not,
akordů a textů pro všechny děti i dospělé, kteří
si rádi zahrají a zazpívají
nejznámější a nejoblíbenější písničky skvělých
autorů Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře.
21×30 cm, 56 stran,
149 Kč, 6,26 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5743-8

Jedeme do školy
26616

27531

Andrea Millsová

Úkoly pro předškoláky
Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř,
Vlasta Baránková

Nejznámější dětské písničky

Hravá zvířátka

80149

Koťata a kočky – Vše, co
o nich potřebuješ vědět

Máte rádi písničky Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře?
V tomto úžasném zpěvníku
najdete nejnovější hity z dílny
oblíbených autorů. Tato knížka je skvělou pomůckou také
pro paní učitelky nebo vychovatelky, které děti doprovázejí
na hudební nástroj – klavír,
kytaru nebo flétnu.
21×30 cm, pevná vazba,
88 stran, 299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-271-0000-2

Najděte mezi našimi lidovými
písničkami právě tu svoji nejoblíbenější. Upravili jsme je do
snadného klavírního doprovodu
a kytarových akordů, abyste
mohli při zpěvu i „muzicírovat“.
Provázeny jsou zdařilými
původními ilustracemi.
21×30 cm, 80 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0848-0

80113

80170

Vybrali jsme pro vás ty nejhezčí vánoční koledy ze všech
koutů naší země – zazpívejte
si je s rodinou a přáteli pro
radost, doprovoďte se na
klavír či na kytaru, vezměte
flétničky! Vánoční zpěvník se
může stát i krásným dárkem.
21×30 cm, 64 stran,
169 Kč, 7,81 €,
ISBN 978-80-271-0601-1
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Písničky z pohádek
a filmů

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř
Vlasta Baránková

27538

s úpravou pro klavír a s akordy pro kytaru
Kamila Skopová, Tomáš Sýkora

JUPÍ
80007

s úpravou pro klavír a s akordy pro kytaru
Kamila Skopová, Pavel Maťátko

Nejznámější české a moravské
lidové písničky

80000

Nejznámější české a moravské
koledy

40011

4887

Dětská literatura

Někdy obtížně rozeznáváme, co je špatné
a co dobré. Nauč se
to rozlišovat! Příběhy
v této knížce ti pomohou. Vyprávějí o lásce,
skromnosti, trpělivosti,
odvaze a odpuštění.
17×22 cm, pevná vazba,
88 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-4261-8

Publikace se symbolem

O našem těle
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan
Kde máme srdce? Jak se
měří tep? Proč dědečkovi
vržou klouby? Alenka
chce být lékařka, a tak
hledá odpověď na každou
otázku o lidském těle.
Hledejte s ní! Bude to
poučné dobrodružství.
17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0539-7

též jako e-kniha

Dětská literatura
B E S T S E LL

80014

Tradiční český PODZIM –
Josef Lada Svátky, zvyky,
obyčeje, říkadla, písničky

Josef Lada, kolektiv autorů

22×28 cm, pevná vazba,
56 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0017-0

22×28 cm, pevná vazba,
56 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0018-7

Víte, co všechno neodmyslitelně patří k tradičnímu českému
roku? V této knize vám přiblížíme nejen ty nejznámější svátky,
zvyky a obyčeje, ale také zde najdete známá lidová říkadla,
pořekadla, písničky, pranostiky i oblíbené koledy.

80011

80012

Tradiční české LÉTO –
Josef Lada Svátky, zvyky,
obyčeje, říkadla, písničky

Tradiční česká ZIMA –
Josef Lada Svátky, zvyky,
obyčeje, říkadla, koledy

22×28 cm, pevná vazba,
56 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0015-6

22×28 cm, pevná vazba,
56 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0016-3

Josef Lada, kolektiv autorů

Josef Lada, kolektiv autorů

22×28 cm, pevná vazba, 224 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-247-5173-3

Vydejte se za dobrodružstvím po naší vlasti
a projeďte celý bájný svět
pověstí křížem krážem!
Dozvíte se, jaké pohádkové
bytosti v našich krajích
přebývají a jaké historky si
mezi sebou vyprávějí.
22×28 cm, pevná vazba,
96 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-0724-7

Jana Vaněčková,
Michal Vaněček, Václav Ráž

80075

80036

111 velkých vyprávění o malé zemi
Michal Vaněček
Václav Ráž

Víš, jak vypadá ťuhýk či
šoupálek? Tato kniha
představuje 85 nejčastěji
se vyskytujících evropských ptačích druhů.
S trochou trpělivosti
a štěstí většinu z nich
objevíš i ve svém okolí.
13×19 cm, šitá vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0825-1

80112

K465
Poznáš rostliny, které
kvetou ve tvém okolí?
Představíme ti více než
80 často se vyskytujících tuzemských rostlin.
Jsou řazeny podle barvy
květu, takže se ti budou
dobře hledat.
13×19 cm, šitá vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0864-0

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

Michal Vaněček, Václav Ráž

22×28 cm, pevná vazba,
104 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0225-9

Žifulíci – Neposední trpaslíci
z Hrádečku
Kateřina Krobová

V jednom lese žije
partička neposedných
trpaslíků. Zábavnou
knížku, která se dá
přizpůsobit věku dítěte
ocení každý rodič. Žifulíci jsou zkrátka trpaslíci,
co rostou s vámi.
22×28 cm, pevná vazba,
112 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2481-7

Elena Finová
Rossella Trionfettiová

Škola létání

Masožravé rostliny jsou
pro děti fascinující.
A kdo by se jim divil?
Nechte si od Charlese
Darwina představit
všechny aspekty života
této nejkurióznější
skupiny rostlin.
23×32 cm, pevná vazba,
48 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2262-2

poznej 85 zajímavých druhů
Holger Haag
V této knize ti představíme více než 80 stromů
a keřů, které se často
vyskytují v přírodě, na
zahradách či v parcích.
Výstižné ilustrace jsou
doplněny důležitými údaji
a zajímavostmi.
13×19 cm, šitá vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0824-4

Mike Barfield

Zábavná kniha pro
všechny kluky a holky,
které fascinuje létání.
Dozvíte se spoustu
zajímavých informací
a můžete si sami vystřihnout a složit úžasné
létající modely.
21×30 cm, 80 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2236-3

Stromy
K448

poznej 85 zajímavých druhů
Ursula Stichmann-Marny

80037

Bajky z farmy zvířat
Kamarády nikdy nenecháváme
v nouzi

Tajný život masožravých rostlin

Rostliny
K447

poznej 85 zajímavých druhů
Holger Haag

Michal Vaněček, Jan Kvirenc
Václav Ráž

Zajíc by chtěl mít ten
nejkrásnější strom
a podle listů si ho
vybírá. Ježek se snaží
poznat, květiny podle
semínek. Poučná kniha
o rozmanitém světě
rostlin, stromů a zvířat.
16×23 cm, pevná vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2105-2

Ptáci

22×28 cm, pevná vazba,
120 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0388-1

Poutavě převyprávěné
příběhy našich panovníků od
Libuše a Sáma až po Františka Josefa I. a Karla I. Život,
vláda i příběhy českých
knížat a králů jsou psány
svižným jazykem, kterému
dnešní děti snadno porozumí
a při čtení se nejen vzdělají,
ale také skvělé pobaví.
22×28 cm, pevná vazba,
128 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0660-8

Poznej květiny, stromy, zvířátka
Víš, který náš hrad je nejnavštěvovanější?
Víš, kde se točila pohádka Tři oříšky pro
popelku? Umíš vyjmenovat všechny naše
památky zapsané na seznamu UNESCO?
V této knížce se dozvíš odpověď nejen
na tyto otázky, ale také spoustu dalších
zajímavostí a zjistíš, co by měl poznat každý
správný Čech!
22×28 cm, pevná vazba, asi 176 stran,
cca 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2090-1

Michal Vaněček, Václav Ráž

Panovníci českých zemí
– život a příběhy

Znáte celou českou hymnu
a kolik má slok nebo
kteří Češi se celosvětově proslavili? V této
knížce se dozvíte odpověď
nejen na tyto otázky,
ale také spoustu dalších
zajímavostí.
22×28 cm, pevná vazba,
128 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0224-2

Markéta Vítková

Staré řecké báje a pověsti
pro děti

V knize najdete nejznámější
české pověsti, například ty
o příchodu praotce Čecha,
o Libuši a Přemyslovi,
o Bivojovi, a poznáte třeba
i Lomikara. Pověsti jsou převyprávěny jazykem, kterému
snadno porozumíš a při čtení
se i skvěle pobavíš.
22×28 cm, pevná vazba,
96 stran, 279 Kč, 11,72 �,
ISBN 978-80-271-0124-5

Pojďte se s námi
projít Prahou se skřítky,
permoníky, čerty, vodníky
a jinou havětí, která po
večerech sedává pod
vyšehradskou skálou
a vypráví si pověsti, které
všichni tak dobře známe.
22×28 cm, pevná vazba,
88 stran, 279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-271-0040-8

Co má vědět správný Čech
80108

Co má poznat
správný Čech

80054

Michal Vaněček
Václav Ráž

80143

aneb Jak to bylo doopravdy
Michal Vaněček, Renata Petříčková
Václav Ráž

Josef Lada, kolektiv autorů

Staré pověsti české pro děti

Kouzelné pověsti pražské

80024

Michal Vaněček, Renata Petříčková
Václav Ráž

80018

80081

Kouzelné pověsti našich krajů

Josef Lada, kolektiv autorů

K463

Svátky, tradice, zvyky, pověry, říkadla, písničky,
pranostiky, koledy

80092

80013

Tradiční české JARO –
Josef Lada Svátky, zvyky,
obyčeje, říkadla, koledy

Tradiční český rok –
Josef Lada

K449

ERY

Jak funguje lidské tělo
K466
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Tajemství a zábavná fakta
Cristina Peraboniová
Giulia De Amicisová

Důležité informace
o našem těle – přehledně, graficky, zábavně,
a hlavně tak, abyste
vše rychle pochopili
a dokázali si představit,
jak se lidské tělo vyvíjelo
a jak funguje.
25×34 cm, pevná vazba,
72 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2263-9

Dětská literatura

Pod každým písmenem
abecedy se skrývá
vynálezce, jehož nápad
změnil svět. Kdo vymyslel
knihtisk, letadlo nebo fotografii? Poznejte vynálezce
důležitých, ale také úplně
obyčejných věcí.
24×33 cm, pevná vazba,
64 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-2164-4

17×24 cm, šitá vazba, 128 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0634-9
K454

Poznej báječné ženy
Vyzkoušej inspirující aktivity,
Objevuj a následuj je E. Baileyová,
L. Farnsworthová, S. Beerová

19×25 cm, 128 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-2719-6

To kuře je T-Rex!
Velká kniha o evoluci zvířat

Román G. Mora, Cristina Banfiová,
Cristina Peraboniová, Rita M. Schiavo

Průzkumník oceánu
K450

Clive Gifford, Marianne
Taylorová, Andrew Pinder

Valter Fogato, Annalisa Berghelliová

K451

K435

Svět v číslech více než 2000
čísel a faktů Steve Martin,

E
BA RE VN Á ED IC
Velcí vynálezci od A do Z
K455

Čtení s poučením

Tajemství hlubin
Sabrina Weissová
Giulia De Amicisová

Evoluce zvířat je složitá
záležitost, ale díky této
knize i malí čtenáři
snadno pochopí, jak se
zvířata během tisíců let
měnila. Zábavné obrázky
a jasný výklad budou děti
určitě bavit.
22×29 cm, pevná vazba,
40 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0414-7

Kniha velkého formátu
vám představí fascinující
prostředí osídlené podivuhodnými mořskými tvory.
Jednotlivé strany jsou plné
nádherných barevných
ilustrací a zajímavých
informací.
25×34 cm, pevná vazba,
72 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-0314-5

Dobrodružství, napětí, fantasy

Úžasné sloní dobrodružství právě začíná!
Vydejte se se sloníkem
Mumbou do světa,
zjistíte, kde se nachází
to nejkrásnější místo
na celé zeměkouli.
17×24 cm, pevná vazba,
96 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-1876-7

Ema je úplně normální
holka. Keira je bájný jednorožec z jiného světa, má
kouzelný roh a umí létat.
Tentokrát noční můry
unesly čarodějku Aislin
a uvěznily ji v záhadném
bludišti plném nástrah...
14×19 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0534-2

Páteční cesta za Kočkoládou
Iva Gecková
Markéta Vydrová

Štěpán Kobliha není žádná
bábovka
Iva Gecková
Petr Kopl

Štěpán je docela
obyčejný devítiletý kluk.
Chodí do školy, lumpačí
s kamarády a ve volném
čase vynalézá, řeší detektivní případ v daleké
Indii a prožívá napínavá
dobrodružství.
14×21 cm, pevná vazba,
168 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0891-6

BES

Bratrům Tomovi a Kubovi
přinese stěhování do
nového domu netušené
dobrodružství. Připojí se
k tajné detektivní partě
a přivedou policii na stopu
zloděje vzácného obrazu.
17×22 cm, pevná vazba,
56 stran,
189 Kč, 8,51 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-3942-7

Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

Ema a jednorožec – Medailon
moci
Báječný příběh o velkém kamarádství!
Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

80102
80104

Ema se zamiluje do
spolužáka Kristiána a chce
s ním trávit všechen
volný čas. Ten však má
svůj vlastní svět a nikoho
do něj nepouští. Pomohou
Emě kamarádi z Říše snů
získat Kristiánovo srdce?
14×19 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0682-0

Strašidýlko Čumidlo vypadá
jako malý dráček s velikýma
očima. Objevuje se, když
někdo dělá něco, co se
dělat nemá. To se pak na něj
neustále upřeně dívá, prostě
čumí… Tentokrát pěkně
vystraší partu školáků.
16×23 cm, pevná vazba,
80 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2067-3

Detektivové

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

Skvělý příběh o velkém kamarádství!
Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

Ema musí řešit další záhadu.
Její maminka onemocněla,
a i když všechny příznaky
ukazují na obyčejnou chřipku,
Ema díky napojení na Keiru
a celou Říši snů moc dobře
ví, že je za tím něco jiného.
Je třeba najít lék, který
mamince pomůže. Dokážou
ji Ema s Keirou zachránit?
14×19 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2059-8

Čumidlo a fujtajblíci se školáky

Lavandula Lavenderová
bydlí v malém domečku
pro panenky. Natálka
a Tom se s ní ale dostanou
až do kouzelného pralesa
za tajemným Kočkoládou.
Úkol je jasný – získat lék
pro nemocnou babičku.
17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-0745-2

2971

26635

Naučit se lítat, cestovat
ke Slunci? S bláznivým
dědou Nejdědou žádný
problém. Děda se totiž
řídí heslem, že dítě má
vyzkoušet všechno co
nejdřív, aby se mohlo
zdárně rozvíjet.
17×22 cm, pevná vazba,
64 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0875-6

Napínavý příběh o velkém kamarádství!
Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

Ema a jednorožec – Zázračný
lektvar

Prožijte další úžasná
dobrodružství Emy
a Keiry, ve kterých se
projeví síla jejich velkého
přátelství. Tentokrát
budou společně pomáhat
slabším a zachraňovat
celou bájnou Říši snů!
14×19 cm, pevná vazba,
120 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0238-9

80107

Přiměřeně nevýchovné příběhy
Miroslav Adamec
Mirek Vostrý

26628

26634

To dáme, dědo!

Ema a jednorožec – Tajemství
krystalu

80076

Ema je úplně normální holka,
která má stejné starosti jako
její vrstevnice. Keira je bájný
jednorožec z jiného světa
a je zakletá, protože byla
velmi namyšlená a pyšná.
Jediná Ema může její kletbu
zlomit, ale neví jak...
14×19 cm, pevná vazba,
120 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-271-0237-2

Tajemství modrého slona
Michaela Zimová
Veronika Balcarová

Filipa je zdánlivě
obyčejná holka. Její život
ale nabere nečekané
obrátky, když zjistí, že její
podivínská babička Ester
je ve skutečnosti mocná
čarodějka vládnoucí silou
Modrého slona.
17×24 cm, pevná vazba,
96 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-1869-9

Detektivové a zloději kabelek
Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

26630

Neobyčejný příběh o velkém kamarádství!
Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

Václav Ráž, Luboš Procházka

Fridolín dostane k narozeninám kouzelný váleček.
Vyfoukne z něj bublinu
a náhle se před ním objeví
duhový Bambola s kšiltovkou
na hlavě. V kouzelném světě
Bambólie je čekají úžasná
dobrodružství.
22×28 cm, pevná vazba,
112 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2204-2

80039

80063

80038

Úžasný příběh o velkém kamarádství!
Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

Ema a jednorožec –
Záhadné bludiště

Filipa – Malá čarodějka

Fridolín a kouzelný Bambola
80118

Monika Nikodemová
Veronika Balcarová

Knížka pro všechny děti,
které mají rády přírodu,
běhání po rozlehlých prériích
a nebezpečná dobrodružství.
Při čtení poutavých příběhů
dvou malých indiánek
se možná naučíte i pár
lakotských slovíček.
14×21 cm, pevná vazba,
144 stran, 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0602-8

Ema a jednorožec –
Kouzelný roh

od 7 let

Sloník Mumba
a dobrodružná výprava

26541

Ondřej Balík
Jan Šorm

80101

4888

Děti prérie
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Maminku okradli!
Detektivové to tak ale
nenechají. Všechno viděli
na vlastní oči, mají důkazy,
a hlavně tatínka – počítačového experta, který už
ví, jak zloděje nenápadně
vystopovat.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5106-1

Publikace se symbolem

Detektivové
a narozeninový případ
Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

To je skandál! Zločin
na narozeninové oslavě!
Po drobné krádeži následuje vyloupení celého bytu.
Detektivové jsou ale opět
ve skvělé kondici. Užijete
si s nimi napínavé a úspěšné pátrání.
17×22 cm, pevná vazba,
104 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-0759-9

též jako e-kniha

80165

Linda Chapmanová

Škola jednorožců
– Honba za pokladem
Linda Chapmanová

Safíra bude mít narozeniny
a jednorožci připravují tajnou
oslavu. Troy se ale chová
divně. Vypadá to, že před
ostatními něco tají… Podaří
se Viky přesvědčit ho, aby
přišel mezi svoje kamarády
na tu nejlepší oslavu?
13×20 cm, pevná vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0100-9

Viktor a případ zmizelého psa
Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková
Martina Fojtů

Škola jednorožců
– Hlavní role
Linda Chapmanová

Jediné, o čem se ve
Škole jednorožců mluví,
je chystané představení.
Viki je nadšená a chtěla
by získat hlavní roli. Jediný problém je, že stejný
sen má i její nejlepší
kamarádka Safíra.
13×20 cm, pevná vazba,
asi 144 stran,
cca 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2859-4

Viki a její kamarádi se
vydají na honbu za pokladem. Poklad, ale není to
nejdůležitější. Aby pomohli
kamarádovi, musí se celá
parta spojit a táhnout za
jeden provaz.
13×20 cm, pevná vazba,
128 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2860-0

Magický autobus

Marek Hladký, Jitka Hladká
Petr Kopl

Dorotka na táboře
80134

I bájní jednorožci musí
chodit do školy. Učí se
tam správně létat, pomáhat druhým v nouzi a také
se zdokonalují v kouzlení.
Při vyučování zažívají
báječná dobrodružství
a spoustu legrace!
13×20 cm, pevná vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0396-6

26593

Linda Chapmanová

Škola jednorožců
– Kouzelná oslava

26667

Škola jednorožců
– První kamarádi

80164

Dětská literatura
80114

80115

20

Tajemství ztraceného poháru
Petra Martišková
Zuzana Dreadka Krutá

Co se s námi stane, když
zapomeneme na svoje sny?
Ovládnou nás paní Bankovka
a pan Lunapark. Z jejich
spárů nás pak může zachránit jedině magický autobus.
Kouzelné podobenství nejen
pro dětské čtenáře.
15×21 cm, pevná vazba,
104 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0203-7

Strach, hrůza a beznaděj… Takové pocity prožívá Viktor, kterému jednoho dne záhadně zmizí jeho milované štěně. Se svou
kamarádkou Žofií rozjíždí detektivní pátrání. Ani jeden z nich
však netuší, do jakého nebezpečí se dostanou. Podezřelých je
hodně, věřit nemůžou nikomu. A nejhorší je, že vyřešení případu
mají celou dobu přímo před očima. Nenechte si ujít další
detektivní příběh úspěšné autorské dvojice.
17×24 cm, pevná vazba, 184 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2560-9

Dorotka jede poprvé na
tábor a vůbec se jí nechce.
Rodiče jsou ale neoblomní,
zkrátka jet musí. Strhne ji
atmosféra na táboře? Najde se někdo, s kým si bude
rozumět? A jak to dopadne
s ukradeným pohárem?
17×22 cm, pevná vazba,
56 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-2440-4

Dobrodružství, napětí, fantasy

Neuvěřitelná souhra
náhod zaplete Báru do
nebezpečné mise – doručit
králi Narám-Sínovi vzkaz
od jeho tety, velekněžky
Encheduanny, které jde
o život. Zvládne to Bára
v Mezopotámii?
13x20 cm, šitá vazba,
176 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0360-7

BES

Další Bářino napínavé
putování časem a historií. Tentokrát prožijete
napínavé dobrodružství,
jehož prostřednictvím
se dozvíte, jak v roce
1918 vzniklo Československo.
13x20 cm, 176 stran,
179 Kč, 8,27 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0361-4

BES

9080

Tajemný vlak do neznáma
Veronika Válková, Petr Kopl

Pomsta Šedého lva
Veronika Válková, Petr Kopl

Právě zuří druhá světová
válka a Bára se ocitne
v Terezíně, městečku, kam
Hitler sváží židy z celých
Čech i odjinud. Postupně
se dozvídá, že se nachází
v nacistickém ghettu,
a musí přežít.
13x20 cm, šitá vazba,
160 stran, 179 Kč, 7,52 �,
ISBN 978-80-247-4761-3
R
E
LL
E
TS

Od prvního vydání Štorchových Lovců mamutů
v roce 1918 uplynulo
právě sto let – pojďme
se začíst do toho, jak
se za tu dobu naše
představy o tehdejších
lidech změnily.
13x20 cm, šitá vazba,
160 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-247-5226-6

80048

80025

9079

80026

Japonsko
Gejša a samuraj

Řím
Pozdvižení v Pompejích

Svatý Václav
Vraždou to nekončí

Husité
Dobrodružství s práčetem

13x20 cm, šitá vazba, 176 stran,
179 Kč, 7,52 €,
ISBN 978-80-247-5225-9

13x20 cm, šitá vazba, 160 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0126-9

Veronika Válková, Petr Kopl

Veronika Válková
Petr Kopl

13x20 cm, šitá vazba, 160 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0125-2

13x20 cm, šitá vazba, 184 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0359-1

Veronika Válková, Petr Kopl

Veronika Válková, Petr Kopl

9050

9082

80027

9076

Egypt
V nitru pyramidy

Leonardo da Vinci
Úsměv Mony Lisy

Rudolf II.
Spiknutí

Trojská válka
Poseidónův hněv

13x20 cm, šitá vazba, 160 stran,
179 Kč, 7,52 €,
ISBN 978-80-271-0127-6

13x20 cm, šitá vazba, 176 stran,
179 Kč, 7,52 �,
ISBN 978-80-247-5222-8

Veronika Válková, Petr Kopl

Veronika Válková
Petr Kopl

13x20 cm, šitá vazba, 176 stran,
179 Kč, 7,52 �,
ISBN 978-80-247-5228-0

13x20 cm, šitá vazba, 176 stran,
179 Kč, 7,52 �,
ISBN 978-80-247-4759-0

Královna Marie Terezie

Život Karla IV., Únos v Paříži
a Osudový turnaj
Veronika Válková, Petr Kopl

Souborná knížka dvou
Bářiných dobrodružství,
která zažila na dvoře
nejslavnějšího českého
krále Karla IV. Dozvíte
se všechno o době a životě českého panovníka.
13x20 cm, pevná vazba,
336 stran,
349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-247-1936-8

80053

Karel IV. – slavný český král
80100

Velezrada se trestá
Veronika Válková, Petr Kopl

Doba kamenná

Terezínské ghetto
9052

80050

80049

Ve službách velekněžky
Veronika Válková, Petr Kopl

od 9 let

Vznik ČSR 1918

Mezopotámie

Život Marie Terezie, Zamilovaný dragoun
a Tajnosti císařských komnat
Veronika Válková, Petr Kopl
Skvělé souborné vydání
knihy o životě a vládnutí slavné panovnice,
královny Marie Terezie,
vyšlo u příležitosti
třístého výročí jejího
narození.
13x20 cm, pevná vazba,
336 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0369-0

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

Veronika Válková, Petr Kopl

Veronika Válková, Petr Kopl

9078

9053

Mezi indiány
Dcera náčelníkova

Vikingové
Záhada rohatých přileb

13x20 cm, šitá vazba, 176 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-247-5224-2

13x20 cm, šitá vazba, 176 stran,
179 Kč, 7,52 �,
ISBN 978-80-247-4762-0

Veronika Válková
Petr Kopl

Veronika Válková
Petr Kopl

9077

9081

Boj o Ameriku
Nečekané setkání

Mezi piráty
Dobrodružství za třicetileté války

13x20 cm, šitá vazba, 160 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-247-5223-5

13x20 cm, šitá vazba, 176 stran,
179 Kč, 7,52 �,
ISBN 978-80-247-5227-3

Veronika Válková
Petr Kopl

Veronika Válková
Petr Kopl

Dětská literatura

21

Příběhy, deníky
V kůži rytíře

K453

Cindy Wildeová

19×24 cm, šitá vazba, 128 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-4870-2

26639

Iva Gecková
Bára Buchalová

Mít tak koně! To je Dančin největší sen. Ten sen
se jednoho jarního dne
stane skutečností. Za sny
se ale platí. Co všechno
bude muset odhodlaná
Daniela obětovat pro
své hříbě?
14×21 cm, pevná vazba,
104 stran, 189 Kč, 7,94 �,
ISBN 978-80-247-5829-9

80065

Kouzelná třída – další kouzlení
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Karkulku i s babičkou
bychom ve Šlehačkové
Lhotě rozhodně měli.
Jenom s vlkem je to trochu
zamotaná historie. Známé
pohádkové postavy se
zabydlely v nečekaném
a vtipném příběhu.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-2877-3

Záchranná stanice pro zvířátka –
Zachráněný Mourek
Oldřiška Ciprová, Zdeňka Študlarová

Jste zvědaví, jak to vypadá
na záchranné veterinární
stanici? Nerozluční kamarádi, Amálka, Jáchym a Robin,
moc rádi pomáhají při ošetřování zvířátek. Co myslíte,
podaří se jim uzdravit pejska
a zachránit třeba liščátko
nebo srnečka?
16×23 cm, pevná vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0723-0

Terezka nesnáší školu.
A navíc je ta nová učitelka
plná energie a hýří všelijakými nápady. Taková
otrava! Terka se tedy
rozhodne novou úču svými
fórky ze školy vyštvat.
Podaří se jí to?
14×19 cm, pevná vazba,
120 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2091-8

Jak to bylo s panem Vlkem

Horsenky

80080

Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

Na zahradě strýčka Vendelína je veselo. Všechna
legrace ale skončí, když
se objeví tajemná paní
Černá a začne usilovat
o strýčkův pozemek.
Zeleninu tady rozhodně
pěstovat nehodlá.
17×22 cm, pevná vazba,
136 stran, 239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-0752-0

Soukromý deník
tohle jsem já (osobní záležitosti)

Kouzelná třída – čtvrtý rok

Víla Jasmína je zpět
a znovu čaruje! Zažijete
s ní například bublinovou
honičku, ochutnáte
kouzelné maliny a zjistíte,
jakým novým kouzlem
obdaruje třídu svých
oddaných žáků.
17×22 cm, pevná vazba,
64 stran, 189 Kč, 7,94 �,
ISBN 978-80-271-0078-1

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Děti z kouzelné třídy už
jsou čtvrťáci. V novém
příběhu se ztratí zázračný
polštářek, který žákům pomáhá s učením. Nezbývá
než se znovu obrátit na
Jasmínu. Podaří se opět
navázat spojení s vílí říší?
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-0509-0
předchozí díly série jsou na straně 14

26569

Konec Bedny a jiné příběhy
Lubor Falteisek

14×21 cm, pevná vazba,
120 stran, 99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-5738-4

14×21 cm, flexi vazba, 208 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0673-8
26564

Já, Eliška Přemyslová
Lenka Rožnovská
Miroslav Vostrý

17×22 cm, pevná vazba,
104 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5679-0

Osudovou lásku nemůžeš
ignorovat. Svoje srdce
nemůžeš oklamat. Nenech si
ujít skvělý román pro dívky
o lásce a hledání sebe sama
od oblíbené a úspěšné autorky, několikanásobné držitelky
ocenění Zlatá stuha.
14×21 cm, pevná vazba,
160 stran, 189 Kč, 7,94 �,
ISBN 978-80-247-5654-7

Ivona Březinová

Školnice Valerie se ujímá
vedení
Zuzana Pospíšilová
Zuzana Osako

Valerie zaúřadovala
a nudná Pátá základní
škola se proměnila k nepoznání. Před tajemnou
školnicí je ale poslední
důležitý úkol. Ve hře
bude sám pan ředitel
a jedno sladké kouzlo.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0358-4

Lauro, ty jsi ale číslo
26561

Ivona Březinová

26606

Pozor! Valerie ve škole
opět zasahuje. Učitelé
dostávají pěkně zabrat,
úplně se mění před očima.
Už tolik nekřičí, písemky
ubývají. Podaří se Martinovi odhalit, co je za tou
záhadnou proměnou?
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0183-2

Kde jsi, Pierote?

26619

Iva Gecková

Zuzana Pospíšilová
Zuzana Osako

Školnice je poslední
člověk, o kterém by si děti
v Martinově škole myslely,
že jim chce pomoci. Přesto
je školnice Valerie v podezření, že za všechno dobré
ve škole může ona. Že by
v tom byla kouzla!?
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0135-1

17×22 cm, pevná vazba, 72 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0322-5

Florentýna a kouzelná
kniha

Školnice Valerie odhalena

Pomeranče v podprsence
21014

26586

Marek Hladký, Jitka Hladká
Nela Korbelová

Zuzana Pospíšilová
Zuzana Osako

26589

Školnice Valerie v podezření

26600

Jedeme na výlet do knížky
Magický autobus

26562

26577

Terka a bláznivá úča

26612

Iva Gecková
Michal Sušina

21×30 cm, pevná vazba, 96 stran,
249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0501-4

Hříbátko Mia
Lenka Rožnovská
Martina Pavlová

80085

Strýček Vendelín,
chlupatý meloun

Povídání o pejskovi a holčičce
Lenka Němcová

Mami, tati, kupte mi psa, je to
moje největší přání na světě!
Chceš vědět, jaká úžasná
dobrodružství můžeš zažít,
když k narozeninám dostaneš
štěně? A co všechno obnáší,
když se o pejska musíš starat?
To všechno se dočteš v deníčku malé jezevčice Nelinky.
14×19 cm, pevná vazba,
104 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0536-6

Chceš zažít, co se stane,
když k narozeninám dostaneš čtyřnohého kamaráda?
A co všechno obnáší, když
se o malého pejska musíš
starat a navíc ho i vycvičit?
Pokračování deníčku malé
jezevčice Nelinky a její
paničky Violky je tu!
14×19 cm, pevná vazba,
104 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0881-7

80109

Monika Davidová,
Eva Štíbrová Dolejšová

26629

64506

Tajemství jedné knihovny
Ze života knižních skřítků

Povídání o pejskovi a holčičce
Lenka Němcová

Chudý 15letý Sebastian
při útěku vrazí do vozu
šlechtice a pohotově se
začne vydávat za jeho
nového panoše. Problém
je, že šlechtic zrovna jede
do boje. Sebastiana čeká
jeho první bitva.
14×21 cm, pevná vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2093-2

Nechte se strhnout
příběhem, který se odehrává
v současnosti a zároveň
i v roce 1648! Díky dvěma
kouzelným pergamenům se
setkají čtyři děti z různých
časů, kterým se podaří
zachránit současný svět.
15×21 cm, pevná vazba,
184 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0202-0

Nelinka – Deník štěněte

Nelinka – Štěňátko na cvičáku

Oldřiška Ciprová
Lenka Němcová

26583

Marek Hladký, Jitka Hladká

80111

26592

Tajemství pergamenů

Úspěšná autorka dívčích
románů vypráví o třináctileté Lauře, která se poprvé
ve svém životě setkává jak
s láskou, tak s problémy,
o nichž zprvu neví, jak
je řešit. Ale všechno je
jednou poprvé…
14×21 cm, pevná vazba,
120 stran, 169 Kč, 7,10 �,
ISBN 978-80-247-5655-4

Publikace se symbolem

Příběh o holkách pro kluky
a o klucích pro holky
Ivona Březinová

Medard Koukol je blázen
do chemie a do Markéty.
Na výbuchy je často
zaděláno v jeho laboratoři
i v jeho srdci. Může se ale
do kluka s tak trapným
jménem vůbec někdo
zamilovat!?
14×21 cm, pevná vazba,
144 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0262-4

též jako e-kniha

A2–B2 Lilli Marlen Brill, Marion Techmer

Monika Reimann, Sabine Dinsel

Němčina 5000 základních
slovíček
Lisa Kahlen

Němčina – 500 vět k překladu
cvičebnice pro pokročilé
Eva Podhajská

Iva Michňová

Jste učitelem nebo
lektorem němčiny a chcete
své lekce obohatit novými
nápady? Zařazujete rádi
do výuky netradiční prvky?
Hledáte předlohy k okopírování? Pak je tato publikace
právě pro vás!
14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-2007-4

39519

39554

Němčina – 100 tipů a nápadů
pro atraktivní výuku

K171

3599

Jak s jistotou zvládat
pracovní komunikaci
v němčině? Knížka přináší
tipy, fráze a příklady pro
navazování kontaktů,
telefonování, prezentaci,
písemnou komunikaci
i pohovor a životopis.
14×21 cm, 160 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-4749-1

Jakub Pok

BES

Němčina Business Deutsch

Osobní kontakty, telefonování,
korespondence, vyjednávání, prezentace
Iva Michňová

Jak se naučit 100 slovíček
za hodinu

Jak se domluvit v práci, na návštěvě
i v baru
Iva Michňová

Barry Baddock, Susie Vrobel

Systematicky si obohatíte
slovní zásobu, cíleně se
připravíte na specifická
obchodní témata a situace,
rychle získáte informace
o významech slov, jejich
výslovnosti a použití.
13×20 cm, šitá vazba,
328 stran,
379 Kč, 17,19 €,
ISBN 978-80-247-2552-9

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Moderní německá konverzace
pro každý den
Iva Michňová

Zvládněte s přehledem
každodenní komunikaci
v němčině a používejte
fráze jako rodilí mluvčí!
Knížka věnuje pozornost
výrazům současné mluvené
němčiny, které se opravdu
používají.
14×21 cm, 176 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5762-9

Připadá vám nemožné
naučit se 100 slovíček za
hodinu? Objevte revoluční
paměťovou techniku
klíčového slova, která
využívá podobnosti slovíček
se známými slovy v naší
mateřštině.
14×21 cm, šitá vazba,
176 stran, 249 Kč, 11,50 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0319-5

Business English – 10 000
slovíček v 80 tématech

Anneli Billina, Lilli Marlen Brill,
Marion Techmer

Cvičebnice slovní zásoby
a základní gramatiky
pro ty, kdo s německým jazykem začínají.
Svou znalost slovíček
a gramatiky si procvičíte
a upevníte s pomocí
různých druhů úloh.
17×24 cm, 116 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-5238-9

Němčina Moderní konverzace

Text je prakticky
zaměřený na nacvičování tvaroslovných jevů
(substantiva, adjektiva,
slovesné časy a slovesné
předpony) i slovosledných jevů (slovosled
hlavních i vedlejších vět).
17×21 cm, 224 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0666-0

Nejpotřebnější německá
slovíčka jsou řazena do
16 tematických kapitol.
Osvojíte si slovní zásobu
nejen z oblasti rodiny,
práce, vzdělání, cestování, politiky a životního
prostředí.
13×20 cm, 352 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5098-9

Němčina Slovíčka a gramatika
pro začátečníky A1 cvičebnice

Přehledně a logicky
seřazené gramatické jevy,
které se můžete učit, nebo
jen opakovat, shrnují vše,
co pro běžnou komunikaci
v němčině potřebujete.
Kniha je vhodná pro úroveň
A1–B2.
13×19 cm, šitá vazba,
176 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0488-8

Přehledná příručka pro
všechny, kdo si chtějí zopakovat a rozšířit německou
slovní zásobu. Procvičíte
si 4000 nejdůležitějších
slov, řazených podle témat
a uvedených v příkladových
větách.
17×24 cm, 240 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0454-3

K437

K319

Vsadíme se, že si slovíčka
konečně zapamatujete!
3000 slov úrovně A1–A2,
každé s obrázkem a použité ve větě s překladem.
Pro ty, kdo mají vizuální
paměť a rádi se při učení
zasmějí.
13×19 cm, šitá vazba,
304 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0777-3

rychlostí blesku
Sarah Fleer

K346

základní a rozšiřující slovní zásoba
Erwin Tschirner

ER

Více než 500 cvičení, díky nimž si zlepšíte slovní zásobu, naučíte
se komunikovat a osvojíte si ustálená slovní spojení a idiomy.
Pokud chcete dobře mluvit německy, je potřeba mít širokou,
aktuální a moderní slovní zásobu. Úlohy v knize odpovídají úrovním A2–B2 evropského referenčního jazykového rámce a zlepší
vaši schopnost konverzovat i číst a pomohou vám připravit se
na získání Zertifikat Deutsch.
17×21 cm, šitá vazba, 400 stran, 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-247-4707-1

Německá gramatika
K427

Němčina 4000 slovíček
podle témat

39501

3000 slov, výslovnost, příkladové věty
Arndt Knieper, Martin Waller

K416

K443

Německá slovíčka v obrázcích

B E S T S E LL

39505

ER

Chcete suverénně konverzovat na nejrůznější témata? Chcete používat fráze
jako rodilí mluvčí? Díky
knížce budete přirozeně
komunikovat v německém
jazyce, a navíc vás to
bude bavit!
14×21 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-271-0083-5

111 nových her pro atraktivní
výuku jazyků

3598

111 her pro atraktivní
výuku němčiny

Petr Hladík

Petr Hladík

14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5211-2

Vést výuku zábavnou
a poutavou formou není
složité, když si vezmete
na pomoc tuto knížku.
Obsahuje 111 nových
her vhodných pro výuku
prakticky všech jazyků.
S přílohami ke stažení.
14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5840-4

3591

111 her pro atraktivní
výuku angličtiny
Petr Hladík

14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-4763-7

Angličtina Business English
3943

B E S T S E LL

Tento slovník je aktuálním, komplexním a výkonným nástrojem
k učení německých slovíček. Je koncipován tak, aby vyhovoval
jak mladým, tak i dospělým studentům na základní, středně
pokročilé a pokročilé úrovni, všem, kdo si chtějí osvěžit a doplnit
své znalosti německé slovní zásoby. Je zde kompletní slovní
zásoba pro složení Zertifikat Deutsch.
14×21 cm, 532 stran, 469 Kč, 21,67 �,
ISBN 978-80-247-3886-4

39510

pro Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)

Němčina Velká cvičebnice
slovní zásoby pro jazykovou úroveň

Osobní a písemná komunikace, telefonování,
porady, vyjednávání, prezentace
Zuzana Hlavičková
Chcete umět profesionálně komunikovat v anglickém jazyce? Napsat
správně e-mail či dopis,
bez problémů telefonovat,
přesvědčivě vyjednávat?
S touto knížkou to snadno
zvládnete!
14×21 cm, 160 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5611-0

Moderní Business English
3582

Němčina 15 000 slovíček
ve 126 tématech Slovní zásoba

K323

Jazyky
K253

22

Korespondence, telefonování, jednání,
prezentace, smalltalk
Lisa Förster, Sabina Kufner
Používáte v zaměstnání
angličtinu, ale nejste si
v ní zcela jistí? Potřebujete mít vždy po ruce
přesvědčivou formulaci,
vzor e-mailu nebo osnovu
telefonátu? Pak je tato
kniha přesně pro vás!
14×21 cm, 208 stran,
249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-247-4432-2

Angličtina Krok za krokem

K445

Miloslava Pourová
Chcete si zopakovat a doplnit své znalosti angličtiny úplně
jinou, a přitom rychlou a příjemnou formou? Chcete se pohotově vyjadřovat? Tato kniha je skvělá pro každého, kdo se chce
učit sám a mít řešení vždy jednoduše po ruce. V každé kapitole
projdete krok za krokem slovní zásobu, gramatiku i konverzační situace, v nichž své znalosti můžete využít. Vše si procvičíte
v testech a překladech.

Lutz Walther
Zcela nové pojetí gramatické příručky – naučte se anglicky
pomocí přehledných ilustrovaných výkladů. Gramatické jevy jsou
často doplněny obrázky či grafy, díky kterým se vám rozsvítí
v hlavě a pochopíte i to, s čím jste dosud zápasili. Vizuální
znázornění podpoří snadné zapamatování i rychlé vybavení toho,
co jste se naučili. Díky intuitivnímu výkladu budete postupovat
rychle a učení vás bude bavit.
17×24 cm, šitá vazba, 304 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0892-3

Aktuální, správné a snadno
zapamatovatelné obraty
běžné anglické konverzace
poslouží každému, kdo si
v angličtině není příliš jistý
a kdo by si ji potřeboval
rychle zopakovat.
10×14 cm, šitá vazba,
192 stran,
139 Kč, 5,55 �,
ISBN 978-80-247-2969-5

B E S T S E LL

učte se a procvičujte
Lise Cribbin, Autumn Pierce,
Brenda Schmidt
Přehledná a jednoduchá konverzace, díky
které se naučíte běžně
komunikovat v angličtině,
je doplněna řadou jazykových cvičení, na kterých
si můžete ověřit, zda
skutečně rozumíte.
13×19 cm, 144 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5169-6

ER

K170

Svými 15 000 slovíčky rozdělenými do 150 témat, slovními
spojeními, vazbami a idiomatickými frázemi vám tato příručka
pomůže systematicky si rozšířit slovní zásobu a připravit se
na konkrétní témata či každodenní situace. Rychle a zároveň
obsáhle vás informuje o významu, výslovnosti a použití anglických slov, ve stovkách informativních rámečků se dozvíte také
o zvláštnostech v používání jazyka.
14×21 cm, šitá vazba, 436 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-2551-2

Anglická slovíčka v obrázcích
3000 slov, výslovnost, příkladové věty
Arndt Knieper, Martin Waller

Angličtina
Společenská konverzace
Small Talk English
Zuzana Hlavičková

Angličtina 4000 slovíček
podle témat

základní a rozšiřující slovní zásoba
Erwin Tschirner
Procvičíte si 4000
nejdůležitějších slov
úrovně A1–B2, přehledně
řazených podle témat.
Každé slovo je použito
ve větě, což vám pomůže
je přesně pochopit a lépe
si zapamatovat.
17×24 cm, 240 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0455-0

Vsadíme se, že si slovíčka
konečně zapamatujete!
3000 slov úrovně A1–A2,
každé s obrázkem a použité
ve větě s překladem. Pro
ty, kdo mají vizuální paměť
a rádi se při učení zasmějí.
13×19 cm, šitá vazba,
304 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0487-1

Anglická konverzace
K338

K203

Angličtina – Konverzace

Učebnice angličtiny
vhodná pro ty, kdo se chtějí
dorozumět anglicky, mají
zájem při učení postupovat
svým vlastním tempem
a nechtějí navštěvovat
drahé a časově náročné
kurzy.
16×24 cm, 360 stran,
349 Kč, 16,12 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5592-2

Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann

8000 anglických slov
rozdělených na 100
nejčastěji používaných
témat. Každé slovo je
doplněno výslovností
a překladem, na konci knihy je přehledný slovníček
všech uvedených slov.
13×19 cm, šitá vazba,
256 stran, 259 Kč, 11,88 €,
ISBN 978-80-247-2287-0

V druhém vydání autoři
aktualizovali teoretické
pasáže, reálie a podněty
k práci se slovníkem i nové
poznatky v problematice
psaní poznámek. Od teď už
budete umět komunikovat
anglicky správně!
17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0842-8

Lise Cribbin, Brenda Schmidt

ve 100 tématech
Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann

Miloslava Pourová

BES

K415

jazykem pro studenty, akademiky a vědce –
2., aktualiz. vyd. L. Štěpánek a kolektiv

Angličtina – 8000 základních
slovíček

Angličtina pro samouky

Angličtina – 15 000 slovíček
ve 150 tématech velký přehled slovíček

rychlostí blesku
Lutz Walther

Přehledně a logicky
seřazené gramatické jevy,
které se můžete učit, nebo
jen opakovat, shrnují vše,
co pro běžnou komunikaci
v angličtině potřebujete.
Kniha je vhodná pro
úroveň A1–B2.
13×19 cm, šitá vazba,
176 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0486-4

K153

39543

V knize najdete přehledné
a jasné informace o všech
důležitých jevech anglické
gramatiky. Zopakujte a prohlubujte si své znalosti,
abyste mluvili správně,
přesně a srozumitelně.
13×19 cm, šitá vazba,
176 stran,
199 Kč, 8,90 �,
ISBN 978-80-247-2288-7

Academic English – Akademická
angličtina Průvodce anglickým

K446

K452

Anglická gramatika

K426

Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann

Miloslava Pourová

Pokud si nejste jistí,
jestli správně používáte
slovesné časy, projděte
si výklad a cvičení v této
knize. S pomocí různorodých příkladů a testů
se vaše angličtina určitě
zlepší.
16×24 cm, 176 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0853-4

3687

Anglická gramatika stručně
a přehledně

Angličtina Správné používání
časů

Skvělá nová učebnice – graficky i obsahově
dokonalá a s ne zcela
korektním smyslem pro
humor. Celkem 17 zábavných kapitol vás seznámí
s nejrůznějšími úskalími
anglického jazyka.
17×21 cm, šitá vazba,
344 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0600-4

Nová kompletní gramatika
pro úroveň studia A1–C2.
Veškerá vysvětlení jsou doplněna větami, ve kterých
se daný gramatický jev
vyskytuje. Kniha je vhodná
pro samostudium.
17×24 cm, šitá vazba,
304 stran,
379 Kč, 16,99 �,
ISBN 978-80-247-3782-9
R
E
LL
E
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K425

K249
K155

BES

Luci Gutierrez

K370

English Is Not Easy

Angličtina Kompletní gramatika
pro úroveň A1–C2, 24 zkušebních testů
Lutz Walther

16×24 cm, 288 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2270-7

Anglická konverzace
K320

Anglická gramatika efektivně
a přehledně vizuální způsob učení

23

K470

Jazyky

Jak poutavě hovořit
o svých zájmech, rodině,
dovolené či sportu?
V knížce najdete příklady
a tipy, jak se vyjadřovat
suverénně, a přitom
zdvořile, a to i na méně
obvyklá témata.
14×21 cm, 168 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5252-5

Publikace se symbolem

více než 50 000 konverzačních obratů

Kniha pro každého, kdo
má obavy z konverzace
v angličtině. V asi 50 000
spojeních probereme
všechny běžné situace,
kdy je třeba se plynule
anglicky vyjadřovat, ptát
a odpovídat.
11×18 cm, 324 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-4701-9

též jako e-kniha

24

Osobní rozvoj a poznání

Harmonie těla a duše

Přes 80 cvičení zaměřených na rozvoj všímavosti,
koncentrace a smyslového vnímání. Ideální
(dárek) proto všechny, co
potřebují trochu potrénovat soustředění a bytí
v přítomnosti.
14×20 cm, šitá vazba,
192 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0781-0

BES

Uzdravte se! Anthony
William má dar léčit
a zná kořeny nemocí
a stavů, které se současná
medicína teprve snaží
zjistit. Nabízí překvapivá
odhalení i přírodní řešení
mnoha potíží.
14×21 cm, flexi vazba,
440 stran, 399 Kč, 18,43 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-7359-480-0

89025

89026

Mystický léčitel

Mystický léčitel: Léčivá síla
ovoce a zeleniny
Anthony William

BES

75043

Cesta osvobození

Jak léčí kiwi, okurky
či citrony? Objevte
léčivý potenciál více
než 50 druhů ovoce,
zeleniny a bylinek. Díky
informacím, které jinde
nenajdete, porozumíte
vlastnímu zdraví.
17×24 cm, 352 stran,
499 Kč, 23,05 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-7359-532-6

Kniha zprostředkovává
atmosféru meditačního
soustředění. Dozvíte se,
jak být v kontaktu sami
se sebou i s realitou,
rozvíjet porozumění
a soucítění, a neoddělovat se od světa.
14×21 cm, 304 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2186-1

Vyklízeli jste někdy
pozůstalost po někom
blízkém? Máte pocit, že
už vám skříně přetékají?
Je jedno, jestli je vám
20, 30, 50 nebo 80.
Švédská autorka radí,
jak začít sám u sebe.
13x20 cm, pevná vazba,
144 stran, 229 Kč, 10,58 �,
E R ISBN 978-80-271-0877-0
LL
E
S
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Mystický léčitel: Štítná žláza
a její léčba
Anthony William

BES

Nový přístup k nemocem štítné žlázy! Autor
osvětluje pravý původ
potíží i co se při onemocnění děje. Nabízí
řadu řešení pro zdraví
a vitalitu i recepty pro
posílení štítné žlázy.
17×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 449 Kč, 20,74 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-7359-559-3

Jóga podle čaker
75014

Do hrobu si ten nepořádek přeci nevezmete
Margareta Magnussonová

Mystický léčitel: Játra

15×19 cm, pevná vazba, 248 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-7625-096-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

89067

89014

EQ Emoční inteligence
v každodenním životě
Justin Baris

Chcete porozumět vlastním emocím a chování
druhých? Díky této knize
se to naučíte. Navazuje
na bestseller Daniela
Golemana Emoční
inteligence.
15×21 cm, pevná vazba,
184 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-7625-052-9

Jóga světla

Život podle Julie

Pauline Willsová

89073

Kniha navazuje na bestseller Tajemství
od Rhondy Byrneové a dále ho rozvíjí.
Otevřete mysl, využijte potenciál svého
mozku a zásadním způsobem změníte
svůj život. Kniha, postavená na nových
vědeckých poznatcích, obsahuje konkrétní
plán sestávající ze čtyř kroků, který vás
dovede k nejlepšímu využití vaší mozkové
kapacity. Najdete zde inspirativní příklady
z praxe i praktická cvičení. Výsledkem
je účinný a srozumitelný návod, který
restartuje vaše myšlení a motivaci a zbaví
vás negativity. Probuďte svůj mozek
a odhalte jeho možnosti – jste pouhé
čtyři kroky od toho, aby se z vás stal nový,
sebevědomý člověk.

Odpovědi na otazníky kolem nemocí a stavů
jako ekzém, psoriáza aj.
Anthony William

Zachraňte svá játra a ona
zachrání vás! Kniha
zaměřená na otázky kolem
tohoto zásadního orgánu.
Zdravá játra mohou
významně proměnit váš
život k lepšímu.
17×24 cm, pevná vazba,
416 stran,
599 Kč, 27,67 �,
E R ISBN 978-80-7359-930-0
LL
E
S
T
S
E
B

Přístupná a originální příručka pro práci s krystaly,
jež nabízí čtenářům cestu
ke zlepšení zdravotního
stavu a dosažení osobní
transformace, od bestsellerové autorky Judy Hallové.
13×21 cm, flexi vazba,
288 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-7625-090-1

89005

89069

Tara Swartová

Judy Hallová

Judith Anodea

Nesmí chybět v knihovničce žádného studenta ani
učitele jógy! Prostřednictvím podrobně popsaných
ásan, dechových cvičení
a základů jógové filosofie
posunete svoji praxi
o kus dál.
17×24 cm, šitá vazba,
384 stran, 449 Kč, 20,74 �,
E R ISBN 978-80-271-0793-3
LL
E
S
T
S
E
B

Kameny v praxi

Zdroj

Dvacet jedna dní v plné přítomnosti
Thich Nhat Hanh

Naučte se, jak se
obohatit se o plnou
přítomnost, z níž povstává štěstí. Cvičení
se týkají situací při
práci, při jídle, při
výchově dětí, při řízení
nebo i při chůzi.
12×17 cm, 208 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0893-0

Životní úklid

Kreativní deník a průvodce světem
mindfulness
Alexandra Freyová, Autumn Tottonová

Pojďte se na chvíli zastavit, vzít do ruky tužku
a věnovat se sami sobě
a propojení se svým
okolím! Tato knížka
plná pracovních listů
vám pomůže odpojit se
od přístrojů.
14×20 cm, šitá vazba,
192 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2057-4

Anthony William

75017

„Většina lidí má z utrpení strach. Utrpení je ale
jako bahno, které pomáhá lotosovému květu
štěstí vyrůst. Bez bahna
lotosy nevykvetou.“
Malá učebnice bytí
v přítomnosti.
12×17 cm, 144 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0894-7
T S E LL E R

Tady a teď
75013

75040

Od displejů k vědomému propojení
se svým okolím
Autumn Tottonová, Alexandra Freyová

Co pro ně můžeme udělat
Thich Nhat Hanh

89011

BES

Do přírody

Štěstí

Umění transformovat utrpení
Thich Nhat Hanh

75016

Uznávaný psychoterapeut vás provede
oblastmi vnitřního
růstu – jak vymýtit přízraky z minulosti, proč
upřednostnit smysl před
štěstím, nebo jak být
tím, kým opravdu jste.
14×21 cm, 144 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-5523-6

Bez bahna lotos nevykvete

89024

Průvodce lepším poznáním sebe samého
a smyslu svého života
James Hollis

75018

75024

Uvědomělý život

Objevte pravou podstatu
jógy i zdravější a moudřejší
způsob života. Tradiční
jógové techniky obohacuje
o aktivaci světelných trojúhelníků prostřednictvím
jógových pozic, ásan.
17×24 cm, šitá vazba,
160 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2239-4

V každé chvíli si můžeme vybrat svou cestu
Laura Vanderkamová
Život je plný možností – vyberte si tu svou.
Inspirativní příběh,
který čtenáři pomůže
přehodnotit jeho postoj
k času a prioritám a tím
i proměnit život.
13×21 cm, pevná vazba,
136 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-7625-060-4

Osobní rozvoj a poznání
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Diáře a deníky

Diář zvěrokruhu

Deník pro duši

plány – sny – inspirace
Monika Davidová

relaxace, kreativita, inspirace

K432

Krásný deník, díky němuž
si jednou týdně uděláte čas
na zamyšlení a nahlédnutí
do vlastního nitra. Do seznamů řazených podle
ročních dob si zapisujte
výzvy, sny i vše, co vás
inspiruje.
15×21 cm, šitá vazba,
144 stran, 239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-0754-4

Vedení zábavného papírového
zápisníku bude v této digitální
době potěšením. Udělejte
si přehled svých cílů, snů
a přání přesně podle sebe –
s různými seznamy, kresbami
a poznámkami.
19×24 cm, šitá vazba, 128
stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-4870-2

63568

Jóga mala – 108 korálků inspirace pro
každý den
Michaela Dombrovská

Zvyk zapisování událostí, plánů
a cílů nás přivede k uvědomění si, kdo a kde jsme a co
děláme. Barevný ilustrovaný
týdenní diář – tzv. nekonečný.
Je rozdělený po měsících
i podle znamení zvěrokruhu,
vždy s krátkou charakteristikou
každého znamení.
15×21 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-2851-3

udělejte něco pro sebe

Kniha plná kouzelných
ilustrací, citátů a drobných
cvičení. Inspiruje vás
k popsání připravených
stran i k lepšímu poznání
a uvědomění si sebe
sama, posílí vaši odolnost
a optimismus.
15×19 cm, šitá vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2276-9

Tento originální zápisník
se stane vaším průvodcem
světem jógy a zároveň
jej můžete využívat pro
plánování každodenních
aktivit nebo zaznamenávání
pokroků či postřehů.
14×21 cm, pevná vazba,
128 stran, 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2021-5

Originální dárkové knížky k vyplnění
Dopište tuto knihu, zachyťte milé i vtipné okamžiky,
přidejte vlastní kresby, společné fotografie a věnujte
tento dárek člověku, na kterém vám nejvíc záleží.

Pro

dívaky
ženy

17×24 cm, pevná vazba, 96 stran, 199 Kč, 9,19 �
39533

Co na tobě miluji

ISBN 978-80-271-0649-3
39534

Mám tě ráda, mami

ISBN 978-80-271-0650-9
39551

Mám tě ráda, tati

ISBN 978-80-247-3544-3

Kreativní diář
30010

Deník pro vnitřní klid
K471

52 seznamů k sebepoznání
Moorea Sealová

39560

K441

K453

tohle jsem já (osobní záležitosti)
Cindy Wildeová

Jógový zápisník

Inspirativní deník

Soukromý deník

Návod na vlastní originál
Michaela Dombrovská, Blanka Novotná

B E S T S E LL
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39550

Pro nejlepší kamarádku

ISBN 978-80-247-3518-4
Objevte svůj vnitřní svět a nechte se inspirovat
naším Deníkem pro duši. Každá strana je
nádherně ilustrovaná a najdete zde nejen
spoustu místa pro zapsání vlastních myšlenek
a nápadů, ale také inspirativní citáty, drobné
omalovánky nebo různé rady týkající se relaxace. Deník můžete mít stále u sebe a kdykoli si
poznamenat své úvahy a plány.
15×19 cm, šitá vazba, 128 stran,
199 Kč, ISBN 978-80-271-0569-4

Zapomeňte na předtištěné diáře, sestavte si
originální kousek přímo
na míru. Zjistěte, jak si
naplánovat rok, měsíc,
týden i den. Kreativní
diář přináší klid, pořádek
i radost.
14×21 cm, 112 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5821-3

39557

Mám tě ráda, babičko

ISBN 978-80-271-2018-5

39558 Co na tobě miluji
– Můj rok s tebou

ISBN 978-80-271-2019-2

BESTSELLE

RY

Dokážete, cokoliv budete chtít
Jan Becker

70 cvičení pro zklidnění těla
a mysli
na pouhých 10 minut
S. J. Scott, Barrie Davenport

Jak se zbavit zlozvyků
a stresu, dosáhnout
lepších výsledků, zvýšit
si sebevědomí a zlepšit
vztahy s okolím? „Přeprogramujte“ svou mysl
i tělo a převezměte nad
nimi kontrolu.
16×24 cm, 192 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0382-9

S pomocí této knihy
si k sobě vybudujete
zdravý vztah a získáte
přirozenou sebejistotu
a sebeúctu. Naučte se
využívat nejen dobré, ale
i špatné životní zkušenosti pro svůj růst.
14×21 cm, 168 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0321-8

Kniha přináší tipy, rituály a cvičení, které zajistí
vaši duševní a fyzickou
pohodu. Pomohou
zmírnit stres a úzkost,
zlepšit koncentraci,
paměť i výkon a ulevit
od bolesti.
16×23 cm, 192 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0113-9

3196

3496

3875

Ukliďte si v hlavě
stačí 10 minut denně

Všímavost Cesta ke zklidnění
mysli pro ty, co nestíhají –
Mindfulness pro zaneprázdněné

Rychlé meditace pro
zklidnění těla a mysli
Jak meditovat kdykoliv a kdekoliv

16×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5554-0

14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 8,56 �,
ISBN 978-80-247-3768-3

Andy Puddicombe

14×21 cm, 208 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-5652-3

Michael Sinclair, Josie Seydel

63524

24042

30040

Sny jako zdroj sebepoznání
Jak využít sny k osobnímu rozvoji

15 věcí, kterých se musíte
vzdát, abyste byli šťastní

15×21 cm, 80 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0548-9

14×21 cm, 192 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-5690-5

14×21 cm, 192 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0305-8

Marta Helingerová

Jednoduchá cvičení pro každodenní
problémy
Ronald D. Siegel

Hledáte komplexní
a zároveň poutavou
a srozumitelnou učebnici
všímavosti a meditace?
Našli jste ji! Techniky vám
pomohou zvládat životní
překážky a dosáhnout
celkové životní pohody.
17×24 cm, 320 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5569-4

Meditace pro zdraví Praktický

Eric Harrison

12 kroků ke štěstí
procvičování spokojenosti
Eveline Bouillon

Velká kniha meditačních technik
3940

Využijte sílu autohypnózy
a autosugesce

3944

Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům
Marta Helingerová

39522

39520

Uzdravte svou duši

39544

Šťastný život

Luminita D. Saviuc

Publikace se symbolem

průvodce pro zvládání bolesti, nemocí
a stresu pomocí všímavosti – mindfulness
Vidyamala Burch, Danny Penman
S audio nahrávkami meditací ke stažení. Poznejte
jednoduchá, ale účinná
cvičení pro zmírnění
stresu, chronické bolesti
a utrpení souvisejících
s nemocí. Začněte se cítit
lépe již dnes!
17×24 cm, 208 stran,
349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5619-6

též jako e-kniha

Rádi byste žili svobodněji a spontánněji bez
těžko zvladatelných pocitů
strachu, stavů úzkosti
nebo panických záchvatů
a fobií? Tato knížka vám
pomůže vaše problémy
překonat.
14×21 cm, 208 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0618-9

Jak ovlivňuje stav duše naše tělo? Co nám tělo říká prostřednictvím bolesti hlavy nebo zad, infekcemi a dalšími potížemi?
Proč se cítíte nemocní, i když lékařské vyšetření žádnou nemoc
neodhalilo? Objevte tajemství psychosomatiky! Za fyzickými
potížemi často stojí negativní emoce, přehnané nároky na
sebe, rodinné a pracovní problémy, stres a další trápení, která
si často ani neuvědomujeme.
15×23 cm, pevná vazba, 312 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2295-0

BES

To, kdo jsme, jak se
cítíme a jednáme, je úzce
spojeno s naším dětstvím.
Díky této knížce se se
svou minulostí dokážete
vyrovnat. Dovolte si stát
se šťastnými a vyrovnanými lidmi.
14×21 cm, 160 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2181-6

30006

3686

28 dní pro jednodušší život
Michaela Dombrovská

Pět kroků ke zvládání emocí
Radka Loja

Jak uspět ve světě, který přeje extrovertům
Sylvia Löhken
Konečně kniha, která se
zabývá vnímavou polovinou lidí – introverty,
se všemi jejich silnými
stránkami a bariérami
v komunikaci. Extrovertům nabízí informace, jak
introverty pochopit.
17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-4735-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

30058

39572
30093

Díky této knize se
naučíte pracovat se svými
emocemi tak, aby vám
pomáhaly. Na řadě cvičení
pochopíte, odkud pocházejí
vaše emoční vzorce a jak
ovlivňují sebedůvěru,
chování a myšlení.
14×21 cm, 208 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2217-2

BES

Vysoká inteligence neznamená jen úspěch a skvělý
život, ale i nepochopení,
osamělost, nedostatek
sebedůvěry a až přílišnou
citlivost. Tato výjimečná
kniha odhaluje cesty ke
šťastnému životu.
17×24 cm, 176 stran,
279 Kč, 12,89 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0101-6

Zatočte se svým vnitřním
kritikem Jak se vymanit z bludného
kruhu negativního myšlení
Yong Kang Chan

Zbavte se svého emočního
batohu

Jak se osvobodit od nezdravých pocitů
Vivian Dittmar
Každý si neseme svůj
emoční batoh plný
negativních a nezpracovaných emocí, které nás
zatěžují v každodenním
životě. Naučte se dostat
svou emoční zátěž pod
kontrolu!
16×23 cm, 200 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2114-4

Umění žít pozitivně

Život s vysokou inteligencí

Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti
Monika Stehlíková

Laskavý průvodce ženy středního věku
Monika Hodáčová

Trápí vás vnitřní kritik,
který na vás věčně hledá nějaké chyby? Přestaňte s marnou snahou
umlčet ho. Naučte se
na sebekritiku reagovat
zdravě a využívat ji ve
svůj prospěch!
14×21 cm, 144 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2296-7

Emoce pod kontrolou

Síla introvertů
3997

39541

Šťastný introvert

Připadá vám obtížné vést
naplněný život v prostředí,
které přeje spíš extrovertům? Ačkoliv vnější
podmínky mohou váš život
ztěžovat, štěstí závisí
především na vnitřním
postoji!
17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0788-9

Yong Kang Chan

Pusťte se do očisty svého
těla, vztahů, prostoru
kolem sebe i své mysli.
Naučte se soustředit
na to podstatné,
vážit si dobrých vztahů
i okamžiků a zbavovat se
zbytečného balastu.
14×21 cm, 184 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5772-8

Buďte spokojenější
s deseti pravidly pozitivního sobectví! S knížkou
postavenou na pozitivní
psychologii si srovnáte
priority, zlepšíte své vztahy a vykročíte za splněním
svých snů.
14×21 cm, 160 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5188-7

Jak žít v souladu se sebou samým
a rozvíjet své přednosti
Sylvia Löhken

Cesta ke zdravému
sebevědomí
Tato kniha vás přiměje
zamyslet se nad svým
životem, odložit automatické vzorce myšlení
i negativní odsuzování.
Objevte cestu ke
zdravému sebevědomí
a vnímání sebe samých.
14×21 cm, 112 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2840-2

Pořádek nejen v hlavě

Zápasíte s obavami,
závistí či pocity
méněcennosti? Býváte
pesimističtí, zlostní nebo
kritičtí? Naučte se ovládat své myšlenky a najít
cestu ke spokojenému
a šťastnému životu.
14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0619-6

Tato kniha vás podpoří
při vstupu do nové životní
etapy. Nemusíte spasit
svět ani být dokonalé.
Možná by stačilo být
k sobě laskavější a plnit si
své sny. Nikdy není pozdě
vzlétnout!
14×21 cm, 200 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0632-5

Poznejte jednoduché
návyky, které vám
pomohou najít zdravé
sebevědomí a vnesou
více radosti a spokojenosti do osobního,
partnerského i pracovního života.
14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2867-9

Přijměte sami sebe bez
odsuzování a předsudků,
naučte se odpouštět
si a mít se rádi. Díky
této knížce si poradíte
se sebekritikou, nízkým
sebevědomím i problémy
ve vztazích.
14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2084-0

Pravidla pozitivního sobectví
Michaela Dombrovská

Staňte se svým nejlepším přítelem
Padraig O‘Morain

Cesta k duševní pohodě
Doris Wolf, Rolf Merkle

Ještě můžu vzlétnout

Vy na prvním místě
Mel Noakes

Zjistěte, jak s citlivostí
zacházet ve vztazích,
v práci i při výchově
dětí. Objevte praktické
tipy, cenné rady a techniky, s nimiž se naučíte
zvládat výzvy a budete
silnější.
16×23 cm, 192 stran,
299 Kč, 13,81 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0776-6

Jak překonat negativní emoce
a myšlenky

BES

Mějte se ráda

Buďte laskavější sami k sobě
30072

30075

Přijměte své vnitřní dítě

Jak se vyrovnat s minulostí a být šťastnější
Gabriela Bunz Schlösser

Jak prožít šťastnější a vyrovnanější život
Judith Orloff

30078

Naučte se zacházet se
svou citlivostí ve všech
oblastech života, od
zdraví přes rodinu až
po práci a volný čas.
Poznejte strategie,
s nimiž budete citliví
a silní zároveň.
17×24 cm, 256 stran,
349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-271-0049-1

Průvodce pro vysoce citlivé lidi

30023

Jak proměnit svou citlivost v sílu
Kathrin Sohst

39540

30021

Citlivost jako výhoda

30056

Doris Wolf

30083

Šárka Vávrová

30074

Nemoc jako vzkaz duše

Jak překonat strach, úzkost,
paniku a fobie

39537

Jak k nám tělo promlouvá

30055

Osobní rozvoj a poznání
39565
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Andy Cope, Andy Whittaker

Poznejte šest jednoduchých zásad, které vám
změní život. Objevte své
silné stránky, naučte
se naplno využívat své
schopnosti a udělejte
první kroky ke své úžasné
budoucnosti.
14×21 cm, 208 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0727-8

Slow Living

Najděte si vlastní cestu k minimalismu

Zatočte s bolestí zad
způsobenou sedavým
zaměstnáním! Předejdete vážným problémům
pomocí jednoduchých
cviků, které můžete
snadno provádět v kanceláři či doma.
14×21 cm, 128 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-3493-4

Trápí vás zdravotní
potíže nebo obezita,
i když jíte dost zeleniny,
ovoce, luštěnin a jiné
doporučované potraviny?
Průlomový bestseller
mění pohled na to, co je
opravdu zdravé.
17×24 cm, 280 stran,
369 Kč, 17,10 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-4044-7

Caroline Fibaek, Stine Fürst
Laskavý průvodce hormonální terapií, v němž se autorky
snaží překlenout bariéry
mezi klasickou a alternativní medicínou. Zpracovaly
témata od PMS přes fertilitu
až po menopauzu a doplnily
řadou diagnostických testů,
rad i receptů.
17×24 cm, šitá vazba,
184 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0607-3

Máte rádi přírodu
a trávíte každou volnou
chvíli venku? Tahle
knížka promění každou
procházku ve fascinující
výpravu. Rostliny, zvířata, nebe...
14×21 cm, pevná vazba,
278 stran,
359 Kč, 16,59 �,
ISBN 978-80-271-0854-1

Kniha je inspirací pro každého, kdo chce žít jinak než dosud –
bez velkého množství věcí kolem sebe, zato s více zážitky
v životě. Díky inspirativním příběhům lidí z reálného života
najdete motivaci ke změně i vy. Autorka se v knize věnuje různým oblastem, kde můžete udělat změnu, někdy i nepatrnou –
v oblékání, digitálním světě, redukci odpadu, nakupování,
stravování i trávení volného času.
14×21 cm, pevná vazba, asi 192 stran, cca 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2562-3

na přírodní čisticí prostředky
Becky Rapinchuk

Chcete omezit používání
chemických prostředků
a jedovatých látek u vás
doma? Vyrobte si snadno
a levně 150 voňavých
a účinných ekologických
čisticích prostředků
z přírodních surovin.
14×20 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-2051-2

Zdravá střeva, zdravý život
39509

Jak na domácnost bez chemie
a jedů 150 snadných a levných receptů

BES

Hormony v harmonii
63526

75019

nou nemocí a nadváhy – Překlad bestselleru
The Plant Paradox Steven R. Gundry

BES

Orientace v přírodě

Znovuobjevené umění, jak se nechat
vést přírodou
Tristan Gooley

Skryté nebezpečí zdravých
potravin Proč je „zdravá“ strava příči-

JN U
VYJD E V ŘÍ

30071

39548

39549

První pomoc při bolesti zad
Frank Thömmes

Klára Haunerová

Zpomalte hektické tempo
každodenního života. V této
knize najdete pečlivě vybrané předměty a doplňky,
které vám nejen umožní
správně relaxovat, ale
také se zbavit neustálého
spěchu.
14×20 cm, šitá vazba,
208 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0762-9

Relaxujte v přírodě,
a nejlépe mezi stromy.
Japonská terapie
pobytem v lese vám
pomůže přirozenou cestou
odbourat nadměrný stres
i jeho negativní dopady
na zdraví.
15×21 cm, pevná vazba,
192 stran, 369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-271-0778-0

Cviky a protahování
při sedavém zaměstnání

Méně mít, více žít

radosti klidného života

Chraňte si centrum svého zdraví
Joachim Bernd Vollmer

BES

Někdy krásná, jindy moudrá
25076

lesní terapie pro zdraví a relaxaci –
inspirujte se Japonskem
Yoshifumi Miyazaki

K442

K444

Shinrin-yoku
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39570

Osobní rozvoj a poznání

Zkušený terapeut poutavě
a srozumitelně objasňuje
souvislosti stavu střev
s mnohými nemocemi,
chronickými bolestmi
i alergiemi. Vyvrací zažité
stravovací omyly a nabízí
jasná řešení.
16×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0061-3

3894

Slaďte diář s hormony
Markéta Raková

Jak na muže
Příručka rafinované
a moudré ženy
Regina Swoboda

Naučte se využívat
tajemství přirozeného cyklu
ženské energie! Okouzlete toho, koho chcete,
a dělejte věci ve správný
čas. Kniha nabízí ženám
tipy a praktické rady pro
každodenní život.
14×21 cm, 168 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-5823-7

16×23 cm, 224 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-4324-0
3862

Jak být neodolatelná
pro každého muže
Marie Forleo

14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 8,56 �,
ISBN 978-80-247-3468-2

Chtěli byste umět snadněji
přesvědčit jiné lidi, získat
je na svou stranu a úspěšně s nimi navazovat
vztahy? V této čtivé knížce
plné rad a tipů se dozvíte,
jak na to. Využijte svou
šanci!
14×21 cm, 200 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-4879-5

reagovat na slovní útoky a provokace
Nicole Staudinger

Která žena by to neznala!
Situaci, kdy bychom měly
pohotově zareagovat na
nevhodnou poznámku nebo
slovní útok, ale vhodná
odpověď nás napadne až za
tři hodiny. S touto knížkou
se to už nestane!
14×21 cm, 176 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0708-7

Umění slovní sebeobrany
3654

39535

Nenechte se odstrkovat!
Naučte se prosadit
a vyrovnat se s každou
situací. Kniha vám poradí,
jak jednat asertivně a zajistit, abyste byli slyšet,
posílí vaše sebevědomí
a vyrovnanost.
14×21 cm, 208 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-5197-9

Slovní sebeobrana a asertivita
pro ženy Jak s noblesou a vtipem

Nejlepší techniky všech dob
Matthias Pöhm

Odhadněte lidi kolem sebe a hovořte jejich
jazykem Paul D. Tieger,
Barbara Barron-Tiegerová

20001

Prokoukněte svého šéfa
Praktický průvodce

100 zlatých pravidel pro
úspěšné vztahy s lidmi
Richard Templar

Chcete si vytvořit dobré
vztahy s kolegy, známými, rodinou nebo umět
vycházet s problémovými
lidmi? Pravidla, která
v knize najdete, vás naučí,
jak získat druhé na svou
stranu.
14×21 cm, 224 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0849-7

Naučte se rozpoznat
16 typů lidí a zaujmout
je. Tuto knihu ocení
pedagogové, manažeři,
poradci, koučové,
psychologové i všichni,
kdo pravidelně jednají
s lidmi.
14×21 cm, 248 stran,
359 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-5062-0

Michaela Daňková

Knížka plná praktických
rad vám pomůže čelit
všem slovním útokům
a provokacím. Naleznete
v ní 23 nejosvědčenějších
technik a na mnoha
příkladech uvidíte, jak tyto
techniky použít.
14×21 cm, 200 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-4795-8

39542

Paul McGee

Jak rychle porozumět druhým

21025

Conrad Potts, Suzanne Potts

Jak získat a ovlivnit téměř
každého

75022

Asertivita – umění být silný
v každé situaci

3659

3682

Komunikace

17×24 cm, 184 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0069-9
26559

Prokoukněte své lidi
Praktický průvodce řízením
Michaela Daňková

17×24 cm, 136 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5624-0

Publikace se symbolem

Prokoukněte komunikační
styly druhých
Michaela Daňková

Díky této knize začnete
přirozeněji komunikovat.
Vysvětlí vám komunikační
styly, upozorní na vliv
emocí, temperamentu či
pohlaví. Udělejte si test
a zjistěte, jaký jste typ vy
nebo váš šéf.
17×24 cm, 264 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0635-6

též jako e-kniha

Manipulativní rétorika
30077

3343

Špičkový expert FBI na
neverbální komunikaci
vysvětluje, jak rychle
«přečíst» druhé lidi: jak
odhalit jejich názory
a myšlenky, odkrýt jejich
chování a poznat klamné
a podvodné jednání.
17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 14,74 �,
ISBN 978-80-247-3350-0
R
E
LL
E
S
T

Nejlepší manipulativní triky a techniky
Wladislaw Jachtchenko

Rétorické triky a manipulace
jsou v práci, byznysu, ale
také v politice či médiích
běžné. Kniha vám odhalí tajemství manipulátorů a ukáže
vám, jak manipulaci odhalit,
bránit se jí i jak ji využívat.
17×24 cm, pevná vazba,
272 stran,
365 Kč, 16,86 €,
ISBN 978-80-247-1743-2

Chcete umět skrytě
ovlivňovat ostatní ve svůj
prospěch? Manipulace
nemusí být nemorální
a nemusí škodit ostatním,
i když z ní sami těžíme.
Proto se manipulace
nebojte!
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2205-9

Jak je odhalit a chránit se před nimi –
Příručka bývalého agenta FBI
Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter

BES

Jak rozpoznat nebezpečné
osobnosti kolem nás?
Bývalý agent FBI ve své
knize přibližuje nejčastější typy nebezpečných
osobností a radí, jak na
ně reagovat. S příběhy
z kriminální praxe.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5487-1
R
E
LL
E
S
T

Příběh největší špionážní aféry
v dějinách USA
Joe Navarro

Agent FBI odhaluje
díky svým mimořádným
znalostem neverbální komunikace nejriskantnější
narušení bezpečnosti USA
v historii. Příběh podle
skutečných událostí.
14×21 cm, pevná vazba,
360 stran,
349 Kč, 16,12 �,
R ISBN 978-80-247-5692-9
E
LL
E
S
T
S
BE

3874

3665

Velká kniha manipulativních
technik

Jak poznat, když vám
někdo lže Příručka bývalého
agenta FBI Joe Navarro

Andreas Edmüller, Thomas
Wilhelm

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,81 �,
ISBN 978-80-247-5065-1

17×24 cm, 272 stran,
355 Kč, 16,40 �,
ISBN 978-80-247-3778-2
3856

3877

27 manipulativních technik
Jak účinně manipulovat a ještě
účinněji se bránit

Jak prokouknout kolegy
i obchodní partnery
Příručka bývalého experta FBI

Andreas Edmüller, Thomas
Wilhelm

J. Navarro, T. S. Poynter

17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 11,99 �,
ISBN 978-80-247-3894-9

14×21 cm, 192 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-3300-5

39518

30030

3747

Naučte se číst myšlenky!
Umění prokouknout a ovlivnit
druhé lidi

Jak na „špinavé“ triky
a útoky v komunikaci
Úspěšná argumentace ve stresu

Henrik Fexeus

Albert Thiele

16×24 cm, 192 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0201-3

17×24 cm, 240 stran,
365 Kč, 16,86 �,
ISBN 978-80-247-3310-4

14×21 cm, pevná vazba, 208 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0310-2

Tři minuty do soudného dne

Nebezpečné osobnosti

Lži století
které znají jen zasvěcení
Heiko Schrang

Storytelling – odliš se od ostatních
Monika Nevolová
Zjistěte, jak vyprávějí
příběhy charismatičtí
vypravěči, a přeneste
jejich umění do své
práce nebo domů,
zkrátka do svého života.
Prezentace jste vy! Vy
a váš příběh.
14×21 cm, 184 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-5664-6

39500

30086

3858

BES

Zakázaná rétorika

30 manipulativních technik
Gloria Beck

Příručka bývalého experta FBI
Joe Navarro, Marvin Karlins

Přestaň prezentovat,
začni vyprávět

Prezentace Steva Jobse se
staly zlatým standardem.
Kniha analyzuje jeho nejlepší projevy a odkrývá tajemství úspěšných prezentací.
Využijte i vy jeho techniky
pro svá vystoupení!
16×23 cm, pevná vazba,
224 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-4389-9

Jak prokouknout druhé lidi

Tajemství řeči těla

Poznejte tajemství řeči
těla, s níž dokážete
odhalit skutečné záměry
a pocity druhých lidí.
Ty, které před vámi
úmyslně skrývají, i ty,
kterých si sami nejsou
vědomi.
14×21 cm, 192 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2477-0

Jak si získat každé publikum
Carmine Gallo

Objevte tipy, rady
a příklady, jak připravit
a uskutečnit skvělou prezentaci. Poznejte nejlepší
komunikační nástroje
i časté chyby a naučte se
účinně oslovit a zaujmout
publikum.
14×21 cm, 176 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-2912-1

Potřebujete svou řečí
druhé zaujmout, přesvědčit nebo informovat?
Cítíte se nesví při
vystoupení před publikem? S touto knížkou se
stanete sebevědomým
a autentickým řečníkem.
14×21 cm, 208 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-2906-0

Gesta, která prozradí více než slova
Joe Navarro

Tajemství skvělých prezentací
Steva Jobse

39556

30041

3990

Lži století 2
Odhalte, co vám mělo zůstat
utajeno

Nejlepší přesvědčovací
techniky
Jak získat druhé na svou stranu

Řeč těla
Jak rozumět signálům řeči těla
a cíleně je používat

Heiko Schrang

Henrik Fexeus

14×21 cm, pevná vazba, 232 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2004-8

16×24 cm, 176 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0306-5

14×21 cm, 200 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-4592-3

3771

Získejte si své publikum krok za krokem
Emma Ledden

3972

a autentickému projevu před publikem
Robin Kermode

Úspěšná prezentace

3488

Mluvte tak, aby vás druzí
poslouchali 7 kroků k sebevědomému

25072

Osobní rozvoj a poznání
39552

39553
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Zakázané přesvědčovací
techniky
Rintu Basu

Jak snadno přesvědčit
ostatní, aby udělali to,
co chcete právě vy?
Seznamte se s přesvědčovacími jazykovými vzorci,
které vám ulehčí rozmanité situace pracovního
i osobního života.
14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-247-3722-5

Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk

3941

30019

25070

3853

Trénink techniky řeči
Naučte se mluvit barevně

Jak prokouknout druhé
podle výrazu tváře

Jak vyjít se svým šéfem

Alena Špačková

Dirk W. Eilert

Velká kniha umění slovní
sebeobrany

17×24 cm, 256 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5578-6

17×24 cm, 208 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0047-7

Vojtěch Bednář

14×21 cm, 160 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-5564-9

3656

3689

3197

Umění přesvědčivé
komunikace Jak ovlivňovat
názory, postoje a činy druhých
3., rozšířené vydání James Borg

Introverti a extroverti
Jak spolu vycházet a vzájemně
se doplňovat

Vlci v rouše beránčím
Jak odhalit skryté manipulátory
a bránit se jim

Sylvia Löhken

George Simon

17×24 cm, 264 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-5298-3

14×21 cm, 176 stran,
89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-247-5653-0

17×24 cm, 240 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-4821-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Matthias Nöllke

17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 14,57 �,
ISBN 978-80-247-3004-2
3932

Jak být přesvědčivý
a neztratit se v davu

Karel Voříšek, Jitka Vysekalová

16×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5385-0

Osobní rozvoj a poznání
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30 pravidel vítězů

Jonathan Catherman,
Erica Cathermanová

Jak dospíváš, dostaneš
se do spousty nových
situací. Občas to může
být těžké, protože vůbec
nevíš, co máš dělat!
Tahle knížka ti poradí, jak
se vypořádat s klukama
i se životem!
14×21 cm, 296 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2025-3

Chcete trvale dosahovat vysoké výkonnosti, aniž by se zvýšené
úsilí podepisovalo na vašem zdraví a celkové odolnosti? Kniha
odhaluje tajemství špičkových výkonů v různých oblastech lidské
činnosti a nabízí konkrétní a praktické principy pro dosažení nejlepších výsledků, které jsou dostupné každému člověku. Vynikající
výkony, ať už sportovců, manažerů, umělců nebo vědců, provázejí
totiž společné rysy.
16×23 cm, 240 stran, 349 Kč, 16,12 �, ISBN 978-80-271-2230-1

Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti

Vy jako značka

Praktické tipy a triky jak ovládnout svou
mysl Radka Loja, Olga Lošťáková

30044

Začni vydělávat na tom,
co tě baví
Do 30 dnů – krok za krokem
John Williams

Buď chlap.
Příručka opravdového muže
Jonathan Catherman

Všechno, co by teenageři
měli vědět, ale bojí se
zeptat. Třeba jak nahodit
pojistky – oslovit dívku –
napsat životopis – požádat o doporučení – umýt
koupelnu - ugrilovat
steak.
14×21 cm, 288 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0833-6

30082

Brad Stulberg, Steve Magness

Osobní branding pro kariérní růst
Cristina Muntean
Chcete se posunout dále ve své kariéře nebo jste na jejím úplném
počátku a hledáte svou práci snů? Pak je tato kniha právě pro
vás! Mnohé příklady a praktická cvičení, které zde najdete, vám
ukáží, jak proměnit své jméno na osobní značku, jak identifikovat
a komunikovat svoje jedinečné znalosti a jak se umět prodat při
pohovorech nebo již v zaměstnání, tak abyste se už nikdy nemuseli
bát o svoji budoucnost.
16×23 cm, pevná vazba, 232 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-3084-4

Člověk a čas

Time management IV. generace –
2., aktualizované vydání
Petr Pacovský

Chcete se osvobodit od
každodenní rutiny, ale
nevíte, kde začít? Uznávaný autor a podnikatel
John Williams vám za
pouhých 30 dnů pomůže
uskutečnit váš nápad
a začít se jím živit.
17×24 cm, 256 stran,
349 Kč, 16,12 �,
E R ISBN 978-80-271-0374-4
B E S T S E LL

75020

30009
75036

Příručka skutečné ženy:
Jak se poprat se životem

Posuňte své možnosti, vyhněte se vyhoření a dosáhněte nejlepších výsledků díky nové vědě o úspěchu

V knize zjistíte, jak
efektivně využít a trénovat
svůj mozek, jak být
kreativní, nezapomínat,
jak využít mocnou sílu
alfa frekvencí i jak zařadit
všímavost (mindfulness)
do svého života.
16×24 cm, 192 stran,
298 Kč, 13,77 �,
ISBN 978-80-247-5857-2

Přestaňte se v práci stresovat

Stres, zvláště ten
pracovní, patří k nejhorším
moderním zabijákům.
Jeho hlavní příčinou ale
nebývá práce samotná,
často si škodíme sami.
Jak stres omezit? To se
dozvíte v této knize!
14×21 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5820-6

Na vrcholu

Najděte cestu zpátky k sobě
Mirriam Priess

30067

30013

89036

IQ není zdaleka tak důležité
jako EQ! Nové vydání přelomové práce jednoho z předních amerických psychologů,
která naprosto mění pohled
na to, co to znamená být
skutečně chytrý.
16×22 cm, pevná vazba,
336 stran,
299 Kč, 13,81 �,
R ISBN 978-80-7359-334-6
E
LL
E
S
T
S
BE

44 doporučení pro ty, kteří nechtějí práci
obětovat své zdraví
Jan Urban

Jak zvládnout syndrom
vyhoření
Kniha odhaluje, že skutečnou příčinou vyhoření
není přetížení a vyčerpání,
ale to, že nemáme zdravý
vztah k sobě a k lidem
okolo, a nabízí cesty, jak
se znovu uzdravit a žít
aktivně.
14×21 cm, 176 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-5394-2

Emoční inteligence
Daniel Goleman

ER

Moderní time management
30084

BES

Pokud chceš dobře
nastartovat svoji kariéru
a přitom si splnit i své
další sny, pak je tato
kniha správnou volbou!
Odpoví ti na mnoho otázek
a především tě nakopne
v tvé začínající kariéře.
14×21 cm, 176 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0060-6
R
E
LL
TSE

B E S T S E LL

Máte pocit, že vás práce baví, ale mohlo by to být lepší?
Chcete roky zhubnout, ale nová super dieta nezabrala? Chybí
vám každý měsíc nějaká ta koruna do rodinného rozpočtu?
Pak je tato nová kniha přesně pro vás! Najdete v ní triky,
taktiky, nápady a ideje, které vám umožní poznat, co je pro vás
v životě opravdu důležité a stát se tím, kým chcete. A přitom se
nenadřeli více, než je opravdu nutné.
14×21 cm, 160 stran, 249 Kč, 11,50 �, ISBN 978-80-271-2228-8

Zdvojnásobte svou produktivitu,
aniž byste se cítili přepracovaní
Kevin Kruse

Kniha je určena všem,
kteří věří, že: efektivně
pracovat je rozumné, cítit
se dobře je příjemné,
dokázat obojí je možné!
Time management IV.
generace nabízí cestu
k tomuto cíli.
17×24 cm, pevná vazba,
264 stran, 399 Kč, 18,19 �,
ISBN 978-80-247-1701-2

Co kdyby vám pár
nových návyků pomohlo
výrazně zlepšit využití
vašeho času? Inspirujte
se osvědčenými triky
těch nejúspěšnějších
a ušetřete ročně tisíce
hodin!
14×21 cm, 176 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2452-7

Dokonalý život

Být průměrný není normální
Pavel Vosoba

BES

Nechte se strhnout
dějem neobyčejného
příběhu, který vás zavede
do různých koutů světa,
k výjimečným lidem, jejichž osudy vám pomohou
najít cestu k osobnímu
úspěchu a štěstí.
14×21 cm, 240 stran,
269 Kč, 11,30 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5279-2

Únik z průměrnosti
39545

rádce pro mladého člověka
Lukáš Kerhart

Jan Hebnar

3393

Cestování – nejlepší životní
investice První opravdový kariérní

Jak dostat od života, co chcete

Úspěch a naplněný
život – kdo by po nich
netoužil! Přesto se často
spokojíme s málem.
Naše vize a sny ustupují
závazkům a každodenní
rutině. Vám se to ale
s touto knihou nepřihodí!
16×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0119-1

3933

39508

Staňte se mistry své mysli! Kniha vám pomůže
dosáhnout vyšší úrovně
výkonnosti a osobních
úspěchů – bez ohledu
na to, v jakém oboru
působíte či jakým čelíte
výzvám.
14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 9,19 �,
R ISBN 978-80-271-0393-5
E
LL
E
S
T
S
BE

Stručný manuál úspěšného
lenocha

pro úspěch a naplněný život
Bodo Schäfer

3688

Jak zvládnout strach, otočit prohraný zápas
a proměnit slabiny v přednosti
Daniel C. Gonzalez

30025

39523

Tajemství mentálního tréninku

30080

Osobní rozvoj a kariéra

Pavel Vosoba

BES

Publikace se symbolem

Pokračování bestselleru
Dokonalý život. Strhující
příběh opět zavede hrdiny
do různých koutů světa
a nechá je nahlédnout
do tajů života více i méně
známých historických
osobností.
14×21 cm, 264 stran,
279 Kč, 12,89 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0134-4

též jako e-kniha
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Osobní rozvoj a poznání

Reichel Wolfgang
Na více než 600 cvičeních si vyzkoušíte a posílíte jazykové dovednosti, paměť, logické a matematické myšlení a prostorové vnímání.
Druhá část knížky nabízí cvičení zaměřená na emoční inteligenci,
tedy EQ – od sebehodnocení, motivaci, empatii až po sociální
dovednosti.
16×24 cm, 248 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2478-7

Jakub Pok

Jak si zlepšit paměť
a koncentraci
Mozkocvična do kapsy
Lenka Šnajdrová

Osobní IQ trenér

Cvičení pro rozvoj myšlení a trénink paměti
+ velký IQ test
Wolfgang Reichel

Často zapomínáte nebo
máte pocit, že si nic
nepamatujete? Objevte
způsob, jak kognitivní
funkce svého mozku účinně
trénovat a zlepšovat, abyste
se na svou paměť mohli
spolehnout.
14×21 cm, 128 stran,
169 Kč, 7,10 �,
ISBN 978-80-247-5793-3

Poradce pro praxi
3661

Christiane Stenger

DV O UB AR EV N

Jak správně naslouchat, řešit konflikty
a mluvit s druhými lidmi
Andreas Basu, Liane Faust

Naučte se úspěšně
komunikovat s druhými,
nenásilně překonávat
nedorozumění, řešit
konflikty, naslouchat sobě
i svému okolí. Techniky
v této knize vás dovedou
k úspěchu a spokojenosti.
14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 �,
ISBN 978-80-247-5032-3

V této přehledné knížce
se dozvíte, jak změnit své
negativní myšlenkové
stereotypy, předsudky
i způsoby komunikace,
které optimismu v nás
brání. Optimistickému
přístupu se lze naučit!
14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 6,84 �,
ISBN 978-80-247-3954-0

52 cvičení pro zdokonalení vaší paměti
Dominic O‘Brien

Ines Moser-Will, Ingrid Grube

Díky této zábavné knize
zůstanete duševně fit!
Na více než stu kreativních cvičeních, hádankách
a hrách posílíte svou
koncentraci, logické chápání, jazykové dovednosti,
paměť a smysly.
14×21 cm, 272 stran,
289 Kč, 11,57 �,
ISBN 978-80-247-3560-3

Vytrénujte svou paměť
s osminásobným mistrem
světa v paměťovém sportu.
Díky autorovým rozsáhlým
znalostem mozku a pomocí
řady paměťových cvičení
objevíte tajemství fungování paměti.
16×24 cm, 176 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-5525-0

3647

Velká kniha technik
učení, tréninku paměti
a koncentrace
Kolektiv autorů

17×24 cm, 232 stran,
319 Kč, 14,57 �,
ISBN 978-80-247-3023-3
30018

90 testů, her a cvičení pro
rozvoj myšlení, paměť
a koncentraci
Gareth Moore

14×21 cm, 136 stran,
169 Kč, 7,10 �,
ISBN 978-80-271-0046-0

3759

2841

3840

Trénink slovní sebeobrany
Jak pohotově najít správná slova
v každé situaci

Řeč těla Jak neverbálně
působit na druhé a rozumět
řeči těla Gregor Adamczyk,

Matthias Nöllke

Tiziana Bruno

14×21 cm, 120 stran,
169 Kč, 6,84 �,
ISBN 978-80-247-3517-7

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-1313-7

IQ testy Praktická cvičení,
rady a tipy pro rozvoj verbálního,
numerického a prostorového
myšlení Mathias Katz

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-2176-7

2834

3865

3479

Umění slovní sebeobrany
Jak pohotově a vtipně reagovat
na slovní útoky a provokace

Syndrom vyhoření
a jak jej zvládnout

Myšlenkové mapy
Jak zlepšit své myšlení, paměť,
koncentraci a kreativitu

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,90 €,
ISBN 978-80-247-0919-2

3879

Mistrovská paměť

Á ED IC E

Matthias Nöllke

Síla pozitivního myšlení

Jak získat životní nadhled a udržet
starosti na uzdě
Elke Nürnberger

110 her pro rozvoj myšlení,
lepší paměť a koncentraci

Zjistěte, jak jste inteligentní a jak můžete své
IQ zvýšit! Na více než
500 testových otázkách
si ověříte a natrénujete
jazykové a početní dovednosti, logické myšlení
či paměť.
14×21 cm, 176 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5176-4

Umění úspěšné komunikace

3882

Jak si vybudovat
fantastickou paměť

Díky této knížce se budete
učit mnohem snadněji
a efektivněji, lépe si nové
poznatky zapamatujete
a u zkoušek či v práci se
vám bude dařit. Kniha
obsahuje mnoho testů,
praktických rad a tipů.
16×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0286-0

Pojďte se učit od expertky
na trénink paměti,
která je několikanásobnou
juniorskou mistryní světa
pro memoatlety. V knize
prozrazuje tajemství, jak
svou paměť fenomenálně
vytrénovat.
17×24 cm, 192 stran,
289 Kč, 11,57 €,
ISBN 978-80-247-3776-8

3762

ER

Nejlepší strategie a techniky
Eberhardt Hofmann, Monika Löhle

Deset kroků k perfektním výsledkům
s minimálním úsilím.
Poznejte prověřené tipy
a triky pro použití svého
mozku, snazší a efektivnější učení, lepší paměť
a koncentraci.
14×21 cm, 232 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-247-5543-4
R
E
LL
E
S
T

Připadá vám nemožné naučit se 100 slovíček za hodinu? Chtěli
byste zvládnout cizí jazyk za půl roku? Známý trenér paměti Jakub
Pok vám prozradí, jak se cizí jazyky učit efektivně a ještě se
u toho pobavit. Objevte revoluční paměťovou techniku klíčového
slova, která využívá podobnosti slovíček se známými slovy v naší
mateřštině.
14×21 cm, šitá vazba, 176 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0319-5

3677

30007

B E S T S E LL

3873

Jak se naučit 100 slovíček
za hodinu

39519

BES

Jak se úspěšně učit
39514

Dvakrát lepší výsledky s polovičním úsilím
Martin Krengel

3492

Více než 600 cvičení pro rozvoj myšlení,
lepší paměť a koncentraci + EQ testy

Tajemství efektivního učení
3493

Velký IQ a EQ trenér

30103

Trénink paměti a učení

Jak získat vnitřní klid
a rovnováhu
Elke Nürnberger

Jak zvládat každodenní
život s klidem a vyrovnaností? V této praktické
knížce s mnoha příklady
poznáte řadu osvědčených
technik, jak si zachovat
vnitřní stabilitu i v obtížných situacích.
14×21 cm, 108 stran,
169 Kč, 6,84 �,
ISBN 978-80-247-3904-5

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Christian Stock

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 6,84 €,
ISBN 978-80-247-3553-5

Horst Müller

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 �,
ISBN 978-80-247-5057-6

3645

3651

Moderní rétorika Jak mluvit
k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli – 3., doplněné
vydání Alena Špačková

Techniky učení
Jak se snadněji učit a více si
pamatovat
David Reinhaus

14×21 cm, 144 stran,
185 Kč, 7,27 �,
ISBN 978-80-247-2965-7

14×21 cm, 112 stran,
69 Kč, 3,19 �,
ISBN 978-80-247-4781-1

3955

3693

Životní koučování a sebekoučování Klíč k pozitivním
změnám a osobní spokojenosti

Tajemství sebemotivace
Jak dosáhnout všeho, co chcete

Jiří Suchý, Pavel Náhlovský

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,61 €,
ISBN 978-80-247-4010-2

Reinhold Stritzelberger

14×21 cm, 112 stran,
69 Kč, 3,19 �,
ISBN 978-80-247-5419-2
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Hana Lipovská

Kdo chce naše peníze?
Ekonomie bez politické korektnosti
Hana Lipovská

Kniha vám srozumitelně a zajímavě odkryje svět vědy,
která ovlivňuje náš každodenní život. Čtivý výklad doprovází
mnoho atraktivních úkolů a příkladů ze života. Studenti
a další zájemci o ekonomii získají nejen základní ekonomické znalosti, ale především se naučí myslet samostatně,
kriticky – a ekonomicky.
17×24 cm, 256 stran, 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0120-7

Kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další
krizi neztratit vše
Dominik Stroukal

Lze bitcoin považovat
za spolehlivé digitální peníze? Jak se bitcoiny vytváří?
Kolik jich je a bude? Kde se
dají koupit a jak se s nimi
pracuje? Nejde o pyramidovou hru? O bublinu? Tato
kniha je plná odpovědí.
15×21 cm, 200 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0742-1

Nové vydání je rozšířeno
o problematiku regulace ve
finančním systému a o obchodování na měnových
trzích. Je určeno pracovníkům finančních institucí,
studentům a zájemcům
o finanční trhy.
21×30 cm, pevná vazba,
768 stran, 890 Kč, 41,12 �,
ISBN 978-80-247-3671-6

Nebojíte se hledat odpovědi
na nepříjemné, možná až
nebezpečné otázky? Pak
je tato kniha právě pro
vás! Autor odkrývá, jak je
veřejné mínění ovlivňováno mediální manipulací
a propagandou.
17×24 cm, 200 stran,
298 Kč, 13,77 �,
ISBN 978-80-271-0605-9

Příběh neobyčejného kovu
2., aktualizované a doplněné vydání
Bohumil J. Studýnka, Jan Struž
Exkluzivní publikace
představuje zlato jako
výjimečný produkt, jenž
hýbal osudy jednotlivců
i národů. Nové vydání
je doplněno o klíčové
okamžiky posledních 10 let.
S fotografiemi.
21×29 cm, pevná vazba,
344 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5210-5

Proč věříme alternativním faktům
Jiří Táborský
Techniky manipulace, které
používají tvůrci fake news
a často i seriózní média, svět
dezinformací v českém prostředí, mechanismy a fungování
alternativního zpravodajství, zřetel k psychologii davu.
14×21 cm, pevná vazba,
asi 224 stran,
cca 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2014-7

39517

Odhalte tajemství přitažlivosti peněz
Joe Vitale
Nová kniha úspěšného
autora Joe Vitaleho!
Zbavte se předsudků
ohledně peněz, nenechte
se omezovat konvencemi
a investujete do sebe a do
toho, co vás skutečně učiní
bohatými.
14×21 cm, pevná vazba,
208 stran, 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0309-6

Steve Jobs: Zrození vizionáře

Průvodce postpravdivým světem
Petr Nutil

BES

Brent Schlender, Rick Tetzeli

BES

Média, lži a příliš rychlý mozek

V síti dezinformací
63570

30053

Probuzený milionář

Zlato

Učebnice s programem na generování
cvičných testů
Oldřich Rejnuš
Učebnice určená studentům
ekonomických VŠ i SŠ se
věnuje fungování finančních
trhů a finančním investičním instrumentům. Je
ojedinělá tím, že obsahuje
program na generování
cvičných testů.
17×24 cm, 384 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5871-8

Manipulace a propaganda

na pozadí současné informační války
Jozef Ftorek

a zvýšíte své investiční zisky
Howard Marks

Legendární investor
ukazuje, jak identifikovat
a ovládat cykly, které řídí
trhy. Všichni víme, že trhy
rostou a klesají, ale jak
poznat, kdy ještě zůstat
a kdy raději odejít?
17×24 cm, šitá vazba,
240 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2500-5

Finanční trhy
39507

3593

4., aktualizované a rozšířené vydání
Oldřich Rejnuš

Ovládněte tržní cykly

Publikace stručně a přístupně shrnuje více než 25 let
autorových zkušeností na
kapitálových trzích. Věnuje
velkou pozornost obvyklým
chybám investorů i rizikům.
Podstatnou část tvoří
algoritmické investování.
17×24 cm, 216 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2101-4

Finanční trhy

Stručná historie kapitalismu
Janis Varufakis

Kdo nedokáže vysvětlit
teenagerům základní ekonomické problémy, nesjpíš
jim sám vůbec nerozumí.
Skvěle vysvětlené otázky
chudoby, bohatství, moci
a její dělby ve společnosti
od světoznámého ekonoma.
13×18 cm, šitá vazba,
224 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0795-7

3489

Dominik Stroukal, Jan Skalický

Investice

Nová strategie
Pavel Kohout

Co jsem řekl své dceři
o ekonomii

Podle jakých pravidel
sestavit portfolio? Kolik
mít v portfoliu akcií a dluhopisů? Jak rozpoznat
rizika? Investovat
v dolaru, nebo koruně?
Odpovědi vám pomůže
nalézt tato kniha.
14×21 cm, 176 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0758-2

40056

Bitcoin a jiné kryptopeníze
budoucnosti

16×23 cm, 208 stran, 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0679-0

Jak dosáhnout investičního zenu
Aleš Tůma

Poslední velká ekonomická
bublina splaskla před
deseti lety, všichni ale
zažíváme ještě jednu
mnohem větší. Tu, ve které
žijeme nyní. Otázkou je, kdy
splaskne. A hlavně jak se
na to připravit.
15×21 cm, 240 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2194-6

40026

4892

Kompletně aktualizované
vydání vás srozumitelně
a na příkladech seznámí
s principy finanční
matematiky a jejich
aplikacemi na reálné produkty (účty, renty, úvěry,
fondy, CP, kurzy).
17×24 cm, 336 stran,
369 Kč, 16,99 �,
ISBN 978-80-271-0250-1

ER

Ideální investiční portfolio
39539

Ekonomické bubliny

40045

2., aktualizované a rozšířené vydání
Oldřich Šoba, Martin Širůček

40028

30035

Finanční matematika v praxi

B E S T S E LL

3684

ER

„Po přečtení knihy už nesednete politikům na lep.“
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., ekonom, NEXT Finance

39536

B E S T S E LL

Knížka přední české ekonomky mladé generace se nevyhýbá nepříjemným otázkám. Je určena pro každého, kdo chce slyšet jasné
ekonomické odpovědi a kdo se nebojí používat zdravý rozum.

63534

Jednoduše o všem, co byste měli vědět

32005

Moderní ekonomie

30061

Ekonomie

Zakladatel webu manipulatori.cz vám ukáže cestu
k nezávislému a kritickému myšlení, se kterým
odhalíte falešné zprávy,
rozpoznáte pravdu od lži
a nepodlehnete konspiračním teoriím.
16×23 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0716-2
R
E
LL
E
S
T

Publikace se symbolem

Poznejte skutečného Steva
Jobse! Kniha přináší nová
fakta, dosud nezveřejněné
vzpomínky a rozhovory
a zcela mění zažitý způsob
vnímání této mimořádné
osobnosti naší doby.
15×21 cm, pevná vazba,
504 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5509-0
R
E
LL
E
S
T

Velká čínská kapitalistická
revoluce
Ronald Coase

Kniha popisuje mimořádnou a v mnoha ohledech
nečekanou cestu, kterou
Čína za posledních třicet let
ušla v přeměně z uzavřené
socialistické zemědělské
ekonomiky k neuvěřitelně
silné celosvětové velmoci.
17×24 cm, 256 stran,
389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-86389-64-6

též jako e-kniha
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Václav Jurečka a kolektiv

v teorii a praxi
Alena Maaytová, Jan Pavel,
František Ochrana a kolektiv

Mezinárodní obchod ve světové
krizi 21. století
Ludmila Štěrbová a kolektiv

Kniha se zabývá vazbami
v oblasti veřejných
financí, jejich fungováním, aktuálními problémy
i řešením. Dotýká se
témat od veřejné volby
přes státní rozpočet až po
fiskální politiku.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5561-8

Přehledná publikace s názornými příklady seznamuje
se základními metodami
a aplikacemi statistiky.
Obsahuje řešené úlohy
a komentované počítačové
výstupy s návodem, jak
k nim dospět.
17×24 cm, 272 stran,
355 Kč, 14,15 €,
ISBN 978-80-247-3243-5

3336

Aplikace v technických a ekonomických
oborech – 2., rozšířené vydání Jiří
Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž

21×27 cm, šitá vazba, 768 stran,
1059 Kč, 48,93 �,
ISBN 978-80-7169-891-3

Výklad statistiky jednoduchým způsobem,
který akcentuje základy
statistické práce a usuzování a přitom respektuje
tuto exaktní vědu. Nově je
kniha rozšířena o kapitolu
regresní počet.
17×24 cm, 280 stran,
349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5786-5

Vojtěch Spěváček, Jan Vejmělek,
Eva Zamrazilová, Václav Žďárek

Publikace poskytuje
znalosti vztahující se
k mainstreamovým i alternativním teoretickým konceptům, pojmům, vztahům
a metodám využívaným
při analýze hospodářského
vývoje zemí.
17×24 cm, pevná vazba
544 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-5858-9

Matematika pro studenty
ekonomie
2., upravené a doplněné vydání
Jiří Moučka, Petr Rádl

Kniha se věnuje mezinárodnímu obchodu v současném
období, trendům i prognózám vývoje, obchodní
a investiční politice, aspektům evropské integrace
i mezinárodní konkurenceschopnosti.
17×24 cm, šitá vazba,
368 stran, 429 Kč, 18,02 €,
ISBN 978-80-247-4694-4

DOTISK
ÚSPĚŠNÉHO
Zásady ekonomie TITULU!
Gregory N. Mankiw

Základy statistiky
63501

3590

Marie Budíková, Maria Králová,
Bohumil Maroš

Veřejné finance
3938

3548

Průvodce základními
statistickými metodami

Makroekonomická analýza –
teorie a praxe Marek Rojíček,

Již třetí vydání je
aktualizováno s ohledem
na vývoj makroekonomické
teorie a praxe. Je doplněno
o problematiku všeobecné
makroekonomické rovnováhy. Určeno především
studentům VŠ a MBA.
17×24 cm, 368 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0251-8

Třetí vydání je určené všem zájemcům o mikroekonomickou
větev ekonomie, která analyzuje chování ekonomických
subjektů, tzn. jednotlivců, domácností, podniků a vlád. Autoři
nově do knihy zařadili kapitoly o ekonomii rodiny, behaviorální
a feministické ekonomii a ekonomii času. Výklad je srozumitelný
a přes náročnost problematiky přátelský vůči čtenáři a doplněný
účelným grafickým aparátem.
17×24 cm, 400 stran, 429 Kč, 19,82 �,
ISBN 978-80-271-0146-7

3934

30064

3., aktualizované a rozšířené vydání

3., aktualizované a rozšířené vydání
Václav Jurečka a kolektiv

32003

Makroekonomie

Mikroekonomie

30036
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Publikace srozumitelně
vysvětluje základní
matematické pojmy
a metody, jejichž znalost
je nezbytná při studiu
ekonomických fakult VŠ.
Nové vydání nabízí více
příkladů k procvičení.
17×24 cm, 272 stran,
355 Kč, 14,91 €,
ISBN 978-80-247-5406-2

3942

3581

Společenské vědy
pro techniky
Ekonomie, právo, politologie

Matematika v ekonomii
a ekonomice

17×24 cm, 200 stran,
269 Kč, 11,30 �,
ISBN 978-80-247-5588-5

17×24 cm, 352 stran,
389 Kč, 16,34 �,
ISBN 978-80-247-4419-3

Jana Hrbková a kolektiv

Luboš Bauer, Hana Lipovská,
Miloslav Mikulík, Vít Mikulík

3584

3495

3924

Ekonomie evropské
integrace 4. vydání

Etika v podnikání
a hodnoty trhu

Matematika pro
nematematické obory
s aplikacemi v přírodních
a technických vědách

Richard Baldwin,
Charles Wyplosz

Pavel Seknička, Anna Putnová

17×24 cm, 200 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-5545-8

19×25 cm, šitá vazba, 584 stran,
499 Kč, 249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-4568-8

Zuzana Došlá, Petr Liška

17×24 cm, 304 stran, 329 Kč,
13,82 �, ISBN 978-80-247-5322-5

3., aktualizované a rozšířené vydání
Marek Šedivý, Olga Medlíková

Řízení neziskových organizací
30068

30034

Úspěšná nezisková organizace

Již 3. vydání praktické
příručky se nově věnuje
pravidlům fungování
správní rady, novinkám
v oblasti legislativy a radí,
jak oslovovat dárce
a sponzory a získávat je
pro své záměry.
17×24 cm, 168 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0249-5

Regiony budoucnosti

klíčové oblasti pro jejich udržitelnost
Pavlína Hejduková, Dita Hommerová,
Michaela Krechovská

Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady
dobré praxe

Publikace se věnuje
klíčovým oblastem řízení
neziskových organizací
a jejich postavení a úloze
v ekonomice. Zaměřuje se
na marketing, management a finanční řízení
neziskových organizací.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-3075-2

39555

Veřejná správa, neziskové organizace

Marek Pavlík a kolektiv
Jedinečná publikace se věnuje řízení regionů a spolupráci všech
zúčastněných skupin s cílem kvalitnějšího života v regionech
a jejich vyšší konkurenceschopnosti. Autoři vysvětlují indikátory
kvality života v regionu. Věnují se stakeholders managementu
a jeho vlivu na rozvoj smart regionů a upozorňují na hrozby
plynoucí z nesladění strategií aktérů v regionu.
17×24 cm, asi 192 stran, cca 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-1996-1

Management v informační společnosti

Na trhu jedinečná
publikace se komplexně
věnuje přípravě a realizaci
samoobslužných business
intelligence aplikací (SSBI),
které představují jeden
z nejvýraznějších trendů
v oblasti BI.
17×24 cm, 352 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0616-5

Podniková informatika

Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi – 3., aktualizované vydání
Libor Gála, Zuzana Šedivá, Jan Pour
Kniha je komplexním
přehledem technologií
a aplikací, které se
používají ve firmách. Nové
vydání je aktualizováno
v souvislosti s vývojem. Je
určena manažerům, uživatelům IT a studentům.
17×24 cm, 240 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5457-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Procesně řízená organizace
3291

Jak si vytvořit vlastní analytické, plánovací
a reportingové aplikace Jan Pour, Miloš
Maryška, Iva Stanovská, Zuzana Šedivá

3487

33001

Self Service Business Intelligence

Václav Řepa

3573

Tvorba informačních systémů
Principy, metodiky, architektury

Tato ojedinělá publikace
se komplexně zabývá
organizačními procesy
a jejich funkcí v řízení firmy.
Klíčovou částí knihy je autorsky originální metodika
informačního modelování
organizací.
17×24 cm, 304 stran,
369 Kč, 16,61 �,
ISBN 978-80-247-4128-4

Tomáš Bruckner, Alena Buchalcevová a kolektiv, Jiří Voříšek

17×24 cm, 360 stran,
398 Kč, 17,91 �,
ISBN 978-80-247-4153-6
3294

Podnikové informační
systémy Podnik v informační
společnosti – 3., aktual. a dopl.
vydání J. Basl, R. Blažíček

17×24 cm, pevná vazba,
328 stran, 429 Kč, 17,99 �,
ISBN 978-80-247-4307-3

Podnikání, ekonomie a finance
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3., aktualizované vydání
Hana Scholleová

Čtenáři získají vědomosti z oblasti podnikové ekonomiky, které
jsou nutné pro výkon řídících a ekonomických funkcí v podniku.
Kniha seznamuje se základy řízení majetku a finančních zdrojů
podniku a objasňuje základní ekonomické veličiny v podniku,
financování a finančního rozhodování. Druhé vydání publikace je
kompletně aktualizováno s ohledem na nový zákon o účetnictví
a další právní předpisy.
17×24 cm, pevná vazba, 224 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2034-5

Kniha přístupnou formou,
srozumitelně a na mnoha
řešených a diskutovaných
ilustrativních příkladech
3587
osvětluje základní ekonoŘízení rizik ve firmách
mické kategorie tak, aby
a jiných organizacích
nové poznatky byly přímo
4., aktualizované a rozšířené vydání
využitelné v praxi.
Vladimír Smejkal, Karel Rais
17×24 cm, pevná vazba,
17×24 cm, pevná vazba, 488 stran,
272 stran, 369 Kč, 16,99 �,
590 Kč, 24,78 �,
E R ISBN 978-80-271-0413-0
ISBN 978-80-247-4644-9
LL
E
S
T
S
E
B

BES

Nové vydání praktické
a přehledné publikace je
aktualizováno s ohledem
na legislativní změny
platné od roku 2016.
Text obsahuje množství
názorných příkladů
a praktických ukázek.
17×24 cm, 288 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-271-0048-4
R
E
LL
E
S
T

Publikace detailně objasňuje postavení jednatele
a jeho odpovědnosti
z hlediska právní úpravy
občanského zákoníku
a zákona o obchodních
korporacích a současně
reflektuje i daňové dopady.
17×24 cm, 144 stran,
239 Kč, 11,04 �,
ISBN 978-80-247-3150-6

Rodinné firmy na rozcestí
30042

75029

Romana Čižinská

Uznávaná autorka srozumitelně a na příkladech
vysvětluje hlavní metody
a přístupy podnikových
financí, s důrazem na
ty, které nejlépe fungují
v našich podnikatelských
podmínkách.
17×24 cm, 240 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0194-8

Postavení jednatele

právní a daňový pohled Markéta Pravdová,
Eva Dvořáková, Lenka Zachardová,
Lola Laštovičková, Zuzana Ďuríková

Základy finančního řízení
podniku

Jak postupovat při nástupnictví, dědictví
a udržení rodinné soudržnosti
Judy Martel
Jak úspěšně předat
rodinné bohatství další
generaci? Jak zachovat
lidský a intelektuální kapitál rodiny? Kniha poskytuje
jasné odpovědi na důležité
otázky spojené s rodinným
podnikáním.
14×21 cm, pevná vazba,
240 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0332-4

Podniková ekonomika – klíčové
oblasti

Petra Taušl Procházková, Eva Jelínková

Management

Organizování, rozhodování, ovlivňování
2., rozšířené vydání
Ladislav Blažek
Publikace se zaměřuje
na klíčové oblasti
managementu. Je určena
studentům, manažerům
a podnikatelům. Dozvíte
se, jak funguje organizace,
jak správně rozhodovat
a efektivně vést.
17×24 cm, pevná vazba,
224 stran, 319 Kč, 13,40 €,
ISBN 978-80-247-4429-2

Rádi byste rozuměli základům finanční a investiční
činnosti podniku, pronikli
do řízení nákladů, výnosů
a cash flow nebo pochopili
problematiku řízení nákupu? Tato publikace vám
s tím pomůže!
17×24 cm, 256 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0689-9

Finanční analýza Komplexní průvod32010

Základy českého účetnictví a výkaznictví
2., aktualizované a rozšířené vydání
Karel Šteker, Milana Otrusinová

30065

30020

Jak číst účetní výkazy

30076

Dana Martinovičová, Miloš Konečný, Jan Vavřina

ce s příklady – 3., kompletně aktualizované
vydání Adriana Knápková, Drahomíra
Pavelková, Daniel Remeš, Karel Šteker

Moderní metody řízení nákladů
2., aktualizované a rozšířené vydání
Boris Popesko, Šárka Papadaki

Autoři publikace vám
krok za krokem a na
případové studii ukáží, jak
kvalitně provést finanční
analýzu. Již třetí vydání je
kompletně aktualizováno
s ohledem na nový zákon
o účetnictví.
17×24 cm, 232 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-0563-2

Kniha představuje
moderní metody řízení
nákladů, v tuzemsku
dosud méně známé.
Nové vydání přináší
větší praktičnost,
nové metody, příklady
a případové studie.
17×24 cm, 264 stran,
369 Kč, 16,99 �,
ISBN 978-80-247-5773-5

Scénáře pro strategické
rozhodování a řízení Jak se efektivně

39559

32007

17×24 cm, pevná vazba,
480 stran, 635 Kč, 25,37 �,
ISBN 978-80-247-3494-1

Ekonomické a finanční řízení
pro neekonomy

30069

Úvod do podnikové
ekonomiky 2., aktualizované vydání

Kniha se věnuje všem
fázím projektového řízení.
Třetí vydání je doplněno
o nové metody, procesní
modely, aktuální softwarovou podporu, specifika
mezinárodního prostředí
a další témata.
17×24 cm, pevná vazba,
424 stran, 495 Kč, 22,87 �,
ISBN 978-80-271-0075-0

3757

Miloslav Synek a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba, asi 240 stran, cca 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2182-3

Systémový přístup k řízení projektů –
3., aktualizované a rozšířené vydání
Alena Svozilová

Zkušení autoři radí, jak
připravit kvalitní podnikatelský plán, s nímž
uspějete u investorů či
bank. Cenné jsou příklady
plánů a rady expertů
z praxe. Dozvíte se i základy tvorby strategií.
17×24 cm, 200 stran,
259 Kč, 11,14 €,
ISBN 978-80-247-4103-1

Manažerská ekonomika
5., aktualizované a doplněné vydání

Přemýšlíte o podnikání, ale stále se nemůžete rozhoupat?
Nebo se na něj chcete již náležitě připravit? V této knize
najdete stručně, jasně a srozumitelně všechno, co je k začátku
úspěšného malého a středního podnikání dobré vědět. Dozvíte
se o základních oblastech podnikání od prvotního nápadu přes
marketing a analýzu podnikatelského prostředí až po financování, daně, účetní výkazy a pracovní právo.

Projektový management
32004

3470

Podnikatelský plán a strategie

Cena VŠE

Alena Šafářová Drášilová

Kniha představuje prakticky
orientovaný návod pro
úspěšnou implementaci
strategie pro podnikatelské subjekty, organizace
státní správy, samosprávy
a neziskové organizace.
17×24 cm, pevná vazba,
320 stran,
495 Kč, 22,87 �,
ISBN 978-80-271-0434-5

3295

Kniha uznávaných autorů
pomůže manažerům zvýšit
kvalitu tvorby strategie
i strategických plánů s důrazem na investiční program a finanční plán, jejich
realizaci, kontrolu, řízení
rizik a zvládání krizí.
17×24 cm, pevná vazba,
384 stran, 495 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-247-3985-4

Jitka Srpová, Ivana Svobodová,
Pavel Skopal, Tomáš Orlík

Základy úspěšného podnikání

Jiří Fotr, Emil Vacík, Miroslav Špaček,
Ivan Souček

32002

Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček,
Miroslav Špaček, Stanislav Hájek

Úspěšná realizace strategie
a strategického plánu

32011

Tvorba strategie a strategické
plánování Teorie a praxe

30047

3570

Ekonomie a podnikání

vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi
Jiří Fotr, Ivan Souček
Kniha se jako jediná na našem trhu věnuje významnému nástroji
podpory strategického rozhodování a řízení – scénářům, představujícím varianty možného budoucího vývoje. V současné době uplatňuje
scénáře při tvorbě strategie většina vyspělých západních společností
nejen v byznysu, ale také např. ve veřejné a státní správě, letecké
dopravě, rozvoji energetiky nebo v oblasti životního prostředí.
17×24 cm, asi 240 stran, cca 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2020-8

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Podnikání, ekonomie a finance

Brad Stone

Od nápadu k podnikatelskému
plánu Jak hledat a rozvíjet
podnikatelské příležitosti
Ivana Svobodová, Michal Andera

3482

3268

17×24 cm, 320 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0779-7

Překlad bestselleru Good to Great

Jak vybudovat trvale úspěšnou
firmu Úspěšné návyky vizionářských
společností – Překlad bestselleru Built
to Last Jim Collins, Jerry I. Porras

Jim Collins

B E S T S E LL

ER

Světově uznávaná kniha ukazuje, čím se liší firmy, které se
z průměrných vyhouply mezi nejlepší. Autor zkoumal, proč některá
společnost nabrala skvělý výkon, zatímco jiná zůstala jen dobrá.
Dozvíte se, že ideální je kombinace firemní kultury založené
na disciplíně s etikou podnikání či jaký typ vůdcovství je nutný
k dosažení výjimečnosti.
17×24 cm, pevná vazba, 304 stran, 425 Kč, 19,48 �,
ISBN 978-80-247-2545-1

BES

30067

Vladimíra Khelerová, Klára Haunerová,
Zuzana Šimonovská

30063

Krizové řízení z pohledu manažera, který
vedl záchranu značky Tatra
Petr Karásek
Poznejte nástroje
úspěšného krizového
manažera a zákonitosti
restrukturalizací a záchrany podniků. Kniha je
unikátní, protože postupy řešení krizí podniků
bývají důvěrné.
16×23 cm, 192 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0681-3

Velká kniha o řízení firmy

Praktické postupy pro úspěšný rozvoj
organizace
Dana Janišová, Mirko Křivánek

Autor řady bestsellerů
ve své další knize odhaluje, co odlišuje trvale
úspěšné firmy od všech
ostatních. Praktické koncepty mohou aplikovat
manažeři a podnikatelé
na všech úrovních.
17×24 cm, pevná vazba,
352 stran, 469 Kč, 21,67 �,
ISBN 978-80-247-5638-7
R
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Osobní branding pro kariérní růst
Cristina Muntean
Nejlepší chvíle pro budování vaší osobní značky
byla včera. Ta druhá nejlepší je právě teď! Tato
kniha je pro každého, kdo
se chce posunout dále
ve své kariéře nebo je
na jejím počátku.
16×23 cm, pevná vazba,
232 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-3084-4

Jedinečná publikace se věnuje všem hlavním aspektům, které
ovlivňují výrobu a prodej módního zboží. Představuje jednotlivé
kategorie módy (haute couture, ready to wear, fast fashion,
pomalá a udržitelná móda) i celý cyklus od tvorby trendů přes
návrh a výrobu zboží až po jeho prodej. Ukazuje nejen líbivou tvář
odvětví, ale i stinné stránky. Knížku ocení jak odborníci v oboru,
tak i laická veřejnost, která se o módu zajímá.
17×24 cm, 192 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2113-7

Léčení firem v krizi

Manažerská příručka
zkušeného autora je
určena pro všechny, kdo
chtějí pomocí procesního řízení co nejrychleji
dosahovat konkrétních
a dlouhodobě udržitelných výsledků.
17×24 cm, 176 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5038-5

Kniha se komplexně
a s využitím poznatků
z praxe věnuje řízení
a rozvoji firmy od strategie
až po praktickou implementaci metod a nástrojů
usnadňujících fungování
firemní organizace.
17×24 cm, pevná vazba,
400 stran, 590 Kč, 24,78 €,
ISBN 978-80-247-4337-0

Vy jako značka
30073

Fashion management

Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli,
uměli i mohli
Roman Fišer

Chcete rozjet nové
podnikání nebo rozšířit
svůj stávající byznys? Díky
knize zkušených autorů se
dozvíte, jak najít vhodné
příležitosti, sestavit
podnikatelský plán a získat
finance.
17×24 cm, 232 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0407-9

Před deseti lety by nám spát u cizích lidí doma nebo nastoupit
k cizímu člověku do auta připadalo bizarní a nebezpečné. Dnes
je to ale běžná praxe, podobně jako nakupování online. Společnosti Uber a Airbnb zahájily novou éru: mění pravidla, nutí
vlády přehodnotit zákony regulující podnikání a změnily přístup
k cestování. Jak se mění svět, ve kterém žijeme?

Jak z dobré firmy udělat
skvělou

Procesní řízení pro manažery
3595

Příběhy sdílené ekonomiky

k úspěšným projektům
Mirko Křivánek

Kniha dává spoustu
podnětů, jak mít projekt
pod kontrolou a vyhnout
se bodu nenávratu, kdy
systém projektu přebírá
kontrolu nad výkonností
projektu, ale i nad projektovým manažerem.
17×24 cm, pevná vazba,
208 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0408-6

30044

Uber a Airbnb mění svět

Dynamické vedení a řízení
projektů Systémovým myšlením

Zkušení autoři představují
nástroje, metody a postupy
moderního projektového
managementu podle
PMI, IPMA a PRINCE2.
Kniha je určena manažerům,
zájemcům o certifikaci
a studentům.
17×24 cm, pevná vazba,
424 stran, 499 Kč, 22,99 �,
E R ISBN 978-80-247-5620-2
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3971

Seznamte se s pravidly
a nástroji řízení projektů.
Získejte s touto knihou praktický a srozumitelný návod,
jak definovat, naplánovat,
zrealizovat a ukončit méně
komplexní projekty.
17×24 cm, šitá vazba,
176 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-5693-6

Praktická publikace
zkušených autorů je
důležitou pomůckou
pro všechny projektové
manažery. Přináší vzory
dokumentů pro jednotlivé
fáze a nástroje projektového managementu.
17×24 cm, 192 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-4631-9

Komplexně, prakticky a podle světových
standardů
Jan Doležal a kolektiv

39525

3945

Naučte se řídit projekty!
Jan Doležal, Jiří Krátký

39524

30001

3994

22 šablon klíčových dokumentů
a 3 kompletní reálné projekty
Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej Cingl

Projektový management

Projektový management v praxi

5 kroků k úspěšnému projektu

75037
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Začni vydělávat na tom,
co tě baví
Do 30 dnů – krok za krokem
John Williams

BES

Chcete se osvobodit od
každodenní rutiny, ale
nevíte, kde začít? Uznávaný autor a podnikatel
John Williams vám za
pouhých 30 dnů pomůže
uskutečnit váš nápad
a začít se jím živit.
17×24 cm, 256 stran,
349 Kč, 16,12 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0374-4

30051

3637

3695

40 manažerských mýtů, které
škodí vašemu byznysu
a jak se jim vyhnout

Vedení lidí a koučování
v každodenní praxi Jak rozvíjet
potenciál podřízených pracovníků

Revoluce v podnikání
Nebojte se zbohatnout na tom,
co vás baví

17×24 cm, 256 stran, 375 Kč,
17,19 �, ISBN 978-80-247-2654-0

14×21 cm, 200 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5421-5

Jan Urban

14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0571-7

Elisabeth Haberleitner, Elisabeth
Deistler, Robert Ungvari

Daniel Priestley

30014

3980

3995

Šest pilířů manažerského
úspěchu Jak je posilovat,
rozvíjet a využívat v manažerském
i osobním životě Jiří Suchý, Petr

Koučování pro manažery
aneb Všichni mají potřebné zdroje
pro své cíle

Poprvé šéfem
Jak uspět na vedoucí pozici
6., rozšířené vydání

Radoslava Podaná

Ralph Frenzel

17×24 cm, 144 stran, 99 Kč,
4,57 �, ISBN 978-80-247-5868-8

14×21 cm, 112 stran,
169 Kč, 7,10 �,
ISBN 978-80-247-4519-0

14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-4637-1

Papánek, Pavel Náhlovský

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Jak dobře připravit
a vést výběrová řízení
a AC? Jak se dá zjistit
kreativita, spolehlivost
či různé kompetence?
Autor dává k dispozici
užitečné testy, vhodné
otázky a mnohé další.
17×24 cm, 192 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-5768-1

Skvělý šéf
30027

3486

Jak získat loajalitu a respekt svého týmu
Alexander Groth

Praktický atlas managementu –
5., aktualizované a rozšířené vydání
Jiří Plamínek

V této knize se dozvíte,
proč od vás lidé odcházejí,
kdy a jak fungují peníze,
jaký způsob vedení a jaké
prostředí zaměstnance
udrží i proč tolik záleží
na předávání informací
zaměstnancům.
17×24 cm, 112 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0648-6

Páté vydání dnes
již klasického díla
o managementu přináší
nový pohled na vztah
manažerů a lídrů, nové
poznatky o potřebách
zákazníků a nové úvahy
o strategickém řízení.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0629-5

Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky Výběrové, hodnoticí,

25 typů lidí – jak s nimi jednat,
jak je vést a motivovat

obtížné a rozvojové pohovory – 2., rozšířené
vydání František Bělohlávek

Seznamte se s inovativním
způsobem vedení, přínosným pro zaměstnance
a týmy i pro růst osobnosti
manažera. Staňte se šéfem, kterého budou ostatní
respektovat a rádi pro něj
pracovat.
16×24 cm, 192 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0162-7

Změňte své špatné
pracovní návyky a úspěšně
veďte lidi k samostatné
a zodpovědné práci.
Zbavte se neustálé kontroly
a nikam nevedoucí snahy
předcházet všem chybám
a nezdarům.
17×23 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5337-9
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Vedení lidí, týmů a firem
30057

Vojtěch Bednář

Chcete své zaměstnance
správně motivovat, ale
nevíte jak? Zkušený autor
vám v knize poradí, jak
kombinovat finanční
i nefinanční motivaci a zda
lépe funguje pozitivní či
negativní motivace.
17×24 cm, 160 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0227-3

Tajemství úspěšného vedení lidí
Bernd Geropp

Jak omezit fluktuaci a udržet
si zaměstnance manažerskými
nástroji

30016

svých spolupracovníků dostali to nejlepší
Jan Urban

30059

Úspěšný personální výběr
František Bělohlávek

Motivace a odměňování
pracovníků Co musíte vědět, abyste ze

30046

Jak vybrat správného člověka
na správné místo

30032

30005
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3., rozšířené vydání
František Bělohlávek

Zjistěte, jak úspěšně
komunikovat a jednat
s jinými lidmi. Již třetí vydání úspěšné knížky vám
odhalí, jak se jednotliví
lidé projevují a jaké
jsou jejich slabé a silné
stránky.
17×24 cm, 176 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5872-5

Zkušený autor vám poradí,
jak postupovat a čeho se
vyvarovat při výběrových,
hodnoticích, obtížných
a rozvojových pohovorech
s podřízenými pracovníky.
V knize najdete komentované ukázky.
17×24 cm, 192 stran,
298 Kč, 13,77 �,
ISBN 978-80-271-0433-8

Toyota Talent

Nejlepší praxe v řízení
lidských zdrojů
Martin Šikýř

Tato ojedinělá publikace
se věnuje využití tzv.
nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Zaměřuje se
na vytváření pracovních
míst, výběr, hodnocení,
odměňování i vzdělávání
zaměstnanců.
17×24 cm, 200 stran,
99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-247-5212-9

Praktická a čtivá publikace uceleně představuje problematiku řízení
lidských zdrojů. Druhé
vydání je aktualizováno
s ohledem na novou
legislativu a doplněno
o nové trendy.
17×24 cm, 208 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-5870-1

Jan Tegze

B E S T S E LL

ER

Jste personalisté a máte na starosti hledání nových zaměstnanců? Zbystřete! Chcete se dozvědět vše potřebné o efektivním
hledání a získávání nových lidí? Rádi byste získali účinné nástroje
pro vyhledávání lidí na internetu a sociálních sítí? Nenechte si
utéct tuto jedinečnou knihu, která vám s tím pomůže! Autor knihy
je zkušený odborník s mnohaletou praxí v této oblasti.
16×23 cm, 328 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0551-9

Moderní lektor

Řízení lidských zdrojů

Moderní pojetí a postupy – 13. vydání
Michael Armstrong, Stephen Taylor

BES

39511

2., aktualizované a doplněné vydání
Martin Šikýř

Techniky moderního recruitmentu

Poznejte proces přípravy,
tréninku a následovnictví
vedoucí ke špičkovým
výsledkům pracovníků. Naučte se rozvíjet schopnosti
lidí v prostředí vzájemné
spolupráce a týmového
ducha.
15×23 cm, pevná vazba,
336 stran, 469 Kč, 21,67 �,
ISBN 978-80-247-5800-8

3685

30017

V knize najdete praktické
postupy a příklady, jak
vést a rozvíjet zaměstnance, aby dokázali
maximálně využít svých
schopností a celá
organizace dosahovala
výjimečných výsledků.
15×23 cm, pevná vazba,
288 stran, 469 Kč, 21,67 �,
ISBN 978-80-271-0435-2

Personalistika pro manažery
a personalisty

Jak hledat zaměstnance
v 21. století

Řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty
Jeffrey K. Liker, David P. Meier

3483

Systematickým vedením lidí k výjimečným
výsledkům
Mike Rother

30008

30048

Toyota Kata

30066

Personalistika

Průvodce úspěšného vzdělavatele
dospělých
Tomáš Langer
Čtivý průvodce zahrnuje
celý komplex základů
lektorské činnosti. Výklad
je doplněn řadou tipů,
obrázků a úkolů. Zájemce
o certifikaci připraví na
zkoušky Lektor dalšího
vzdělávání.
17×24 cm, 224 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0093-4

Třinácté vydání nejuznávanější publikace o řízení
lidských zdrojů představuje
nové trendy a postupy,
včetně případových studií.
Dílo spojuje prvky odborné
knihy i praktické příručky.
17×24 cm, pevná vazba,
928 stran,
999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-5258-7
R
E
LL
E
S
T

39515

3887

3720

3491

Rukověť dobrého interního
lektora pro efektivní vzdělávání
ve firmách a jiných organizacích

100 kreativních metod
a her na semináře
a workshopy

Dokonalá manažerská
selhání Neobyčejná řešení
obyčejných problémů

Tajemství motivace
Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi
pracovali – 3., rozšířené vydání

14×21 cm, 144 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0287-7

14×21 cm, 184 stran,
249 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-247-4023-2

15×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,49 �,
ISBN 978-80-247-2461-4

14×21 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5515-1

Petr Kazík

Zamyat M. Klein

Pavel Vosoba

Jiří Plamínek

3490

3926

2887

2359

Hry na semináře a workshopy
124 kreativních her – 2., rozšířené
vydání S. Beermann,

Psychoanalytické koučování
Vliv nevědomé motivace
na jednání koučovaného

Personální řízení
Východiska a vývoj, 2., přepracované a rozšířené vydání

Manažerská psychologie
3., přepracované vydání

M. Schubach, O. E. Tornow

14×21 cm, 176 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-5514-4

Martin Cipro

17×24 cm, 264 stran,
349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5350-8

Renata Kocianová

17×24 cm, 152 stran,
249 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-247-3269-5

Publikace se symbolem

Milan Mikuláštík

17×24 cm, 344 stran,
429 Kč, 19,82 �,
ISBN 978-80-247-4221-2

též jako e-kniha
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Obchod a prodej

Zkušení autoři nabízejí osvědčené
know-how, konkrétní návody a praktická
doporučení, jak být při obchodování maximálně efektivní a úspěšný. Upozorňují,
jakých chyb se vyvarovat a jak se odlišit
od konkurence. Kniha je určena jak
začínajícím obchodníkům, tak profesionálům s dlouholetou praxí. Shrnuje to nejzajímavější ze známých Sales rán Davidem
a Davidem z Business Animals a přidává
mnoho dalšího.
17×23 cm, 312 stran,
399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-2218-9

02

Automatizujte obchodní

proces

až k prodeji
automatizace cesty zákazníka
Sales proces 4.0 je plná
vykonávat technolodosud dělali lidé, mohou
nebo schůzce. To, co
manažerovi
asistentka, která obchodnímu
gie (myslím tím, že třeba
může věnovat jiným,
schůzky do diáře, se
domlouvala a zapisovala
náklady na operativu
Technologie totiž šetří
efektivnějším činnostem).
základě dat. Mění panám řídit obchod na
a lidské zdroje. Dovolují
tedy využívat
posílá je „do hry“. Doporučuji
sivní zákazníky na aktivní,
moderní nástroje automatizace. V této kapitole
a inpopisujeme outbound
bound techniky. Outbound
technika je založena na
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30028

Osvědčené tipy a triky pro prodejce
a obchodní zástupce
Miroslav Konopáč

tování a vytváření vztahu.
přímé
Zpravidla se jedná o
oslovení formou e-mailu
nebo telefonu. Inbound
technika je založena na

pozor Díky
aplikaci
obrazovk

3191

Loom můžete
natáčet videozpr
y, jako je
tomu na
stránka
tomto snímku, ávy. Můžete být
osoby, s
vidět jen
níž chcete
na zbylé
v části
z forem,
ploše může
komunik
jak zaujmou
ovat, její
být např.
t. Nebuďte
profil na
firemní
LinkedIn
průměrn
u atd. Jde
í.
o jednu

více schůzek a uzavřete více obchodů

Průvodce úspěšného obchodníka
Peter Ulčin

Jak se odlišit od ostatních
obchodníků? Jak změnit
odmítnutí v souhlas?
Získejte jednoduchý návod,
jak komunikovat a pracovat
s klientem od prvního
kontaktu až do úspěšného
uzavření obchodu.
14×21 cm, 176 stran,
249 Kč, 11,50 �
ISBN 978-80-247-5727-8

3774

32008

Zlatá pravidla obchodního
vyjednávání Jak obhájit své
ceny a marže a stát se mistrem ve
vyjednávání Phillippe Korda

Management zákaznických
řešení Jak efektivně t vořit
a spravovat individualizovaná
řešení zákaznických potřeb
Vít Chlebovský

17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,81 �,
ISBN 978-80-247-3752-2

Miroslav Princ

ER
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Jak prodávat, aby od vás
kupovali

Každý z nás má na výběr!
Buď si bude na všechno
přicházet sám a smíří
se s pomalým pokrokem
a mnoha neúspěchy, nebo
se bude učit od ostatních,
a bude tak díky této publikaci o krok napřed.
14×21 cm, 160 stran,
229 Kč, 9,62 �,
ISBN 978-80-271-0166-5

VÁ N ÍM

na webu
našli. První
zásadou totiž
znají. To
je, aby ve
právě Loom
videozprávě
umožňuje.
ní bylo vidět
bylo vidět
Doporuč
přesně to,
něco, co
ujeme nastavit
co na počítači
lidé
i veškeré
ho tak, aby
symboly
vidíte vy.
při natáčeprogram
Tedy nejen
ů, záložky
samotná
atp.
Po spuštěn
stránka,
ale
í aplikace
se vám zobrazí
dea, ve kterém
v levém dolním
je vaše tvář.
kamkoliv.
rohu ikona
Když si stránku Tuto ikonu s videem
s náhlede
m visi můžete
pomyslně
tění ikony
na stránce
rozdělíte
v levém spodním
přemístit
na obdélník
obdélník
y, doporuč
u uprostře
Samotné
ujeme umísd.
přepínání
způsobů
v aplikaci
zobrazení
zobrazí v
můžete dělat
pravém horním
„Screen+
v kartě,
Cam“.
rohu. Doporu
která se
vám
čujeme zobraze
Znovu připomí
ní označen
é
náme: uvědom
i ve videu.
te si, že to,
Důležité upozorn
co
kami, čili
ění: při natáčen vidíte na monitor
například
u vy, bude
í videa můžete
z LinkedI
vidět
vit, přepnou
nu člověka
přepínat
t třeba na
můžete v
mezi stránobchodn
době, až
í nabídku
o tom budete
, kterou máte
mluotevřeno
u v jiné záložce.

Jak uspět při obchodním
telefonování Získejte jistotu, domluvte si

Nejlepší německý trenér
prodejců odkrývá tajemství
špičkových obchodníků.
Prodejní techniky se
dokáže naučit každý, ale
postoj a myšlení odlišují
nejlepší obchodníky od těch
průměrných.
14×21 cm, 200 stran,
269 Kč, 12,11 €,
ISBN 978-80-247-4067-6

Prodávejte jako ti nejlepší!

principech, že zákazníka
oslovuji aktivně bez jakéhokoliv předchozího kontak-

principu přitahování

Co odlišuje ty nejlepší od průměrných
Martin Limbeck

Představujeme vám nový
hardselling – moderní
a inovativní přístup k prodávání. Koncept spojuje dva
klíčové aspekty: důslednou
snahu o uzavření zakázky
a řízení vztahů se zákazníky.
17×24 cm, pevná vazba,
288 stran,
495 Kč, 22,87 �,
ISBN 978-80-247-4095-9

Petr Neckař, David Kolář, David Janeček

2. Sales proces 4.0:
moderní formy
obchodování

Jak myslí špičkový obchodník
3964

Nový hardselling – Staňte se jedničkou
na trhu
Martin Limbeck

33000

Průvodce úspěšného
obchodníka

3918

30079

Velká kniha o prodeji

Ať už jste podnikatel nebo zaměstnanec, pracujete ve financích,
telekomunikacích nebo v neziskovém sektoru – pokud si po
telefonu domlouváte schůzky či získáváte objednávky, v této
knize naleznete praktické tipy a návody, s jejichž pomocí navážete
kontakt s novými klienty a prolomíte bariéru jejich odmítání. Ať
voláte do firem nebo domácností, naleznete zde vše, co potřebujete pro lepší výsledky.
14×21 cm, 176 stran, 249 Kč, 11,50 �, ISBN 978-80-247-5043-9

17×24 cm, 128 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0559-5

3555

3580

Jak prodávat, když nikdo
nekupuje ...a jak prodávat
ještě více, až lidé a firmy kupovat
začnou Dave Lakhani

Mezinárodní obchodní
a diplomatický protokol
3., doplněné a přeprac. vydání

17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,81 €,
ISBN 978-80-247-3309-8

17×24 cm, pevná vazba,
336 stran, 349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-4418-6

Soňa Gullová

Cestovní ruch

Dagmar Jakubíková, Eliška Vildová, Petr Janeček,
Jan Tluchoř

Druhé vydání úspěšné
publikace reaguje na vývoj
v ekonomice, více prostoru
je věnováno analýze
marketingového prostředí,
výzkumu trhu, kupnímu
chování zákazníků apod.
S příklady.
17×24 cm, 320 stran,
369 Kč, 16,61 �,
ISBN 978-80-247-4209-0

Na trhu ojedinělá kniha
uceleně představuje východiska, modely a nástroje
managementu kvality
služeb a aplikuje
je v jednotlivých odvětvích
cestovního ruchu (např.
v CK a agenturách).
17×24 cm, 192 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-247-5021-7

V nové publikaci autoři
seznamují s činnostmi
a technikami jednotlivých
kategorií průvodců,
s využitím moderních
technologií, věnují se
legislativní úpravě i vzdělávání průvodců v ČR.
17×24 cm, 204 stran,
269 Kč, 11,30 �,
ISBN 978-80-247-4807-8

3300

služeb a spokojenost zákazníků
Ida Rašovská, Kateřina Ryglová

Ekonomika turismu

Průvodcovské činnosti
3476

3935

Publikace zkušených autorů, kteří se problematikou lázeňství dlouhodobě zabývají, se zaměřuje na management a marketing lázeňských
organizací a podniků, spolu s uplatněním nejnovějších poznatků
v oboru. Nabízí případové studie a příklady z české i zahraniční praxe,
včetně obrazové dokumentace. Kniha je určena především studentům
cestovního ruchu a pracovníkům hotelů a lázeňských organizací.
17×24 cm, 376 stran, cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2461-9

Věra Seifertová a kolektiv

Jak uspět v domácí i světové konkurenci
2., aktualizované a rozšířené vydání
Dagmar Jakubíková

Turismus České republiky
2., aktualizované a rozšířené vydání
Monika Palatková, Jitka Zichová
Ojedinělá publikace se
zabývá turismem v ekonomických souvislostech.
Nové vydání je kompletně
aktualizované a rozšířené
o problematiku produktu
turismu a konkurenceschopnost destinací.
17×24 cm, 264 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-3643-3

3298

3185

30085

management a marketing

Management kvality služeb
v cestovním ruchu Jak zvýšit kvalitu

Moderní hotelový management

Marketing v cestovním ruchu

Lázeňství

2., aktualizované a rozšířené vydání
Felix Křížek, Josef Neufus

Nové vydání moderní publikace se věnuje hotelovému
marketingu a obchodu,
využití nových technologií
a řízení ekonomického
a technického úseku hotelu.
S fotografiemi a příklady
z praxe.
17×24 cm, 224 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-4835-1

30038

Ekonomika cestovního
ruchu
Jaromír Beránek

17×24 cm, pevná vazba,
296 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-86724-46-1
30039

Moderní řízení hotelového
provozu
5., zcela přepracované vydání
Jaromír Beránek

17×24 cm, 336 stran,
329 Kč, 13,82 �,
ISBN 978-80-86724-45-4

Podnikání, ekonomie a finance
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Jak oslovit srdce zákazníka
Jitka Vysekalová a kolektiv

Public relations

Publikace se uceleně
zabývá metodami
a technikami současného
marketingového výzkumu.
Autoři reflektují aktuální
technologie a postupy.
Kniha nemá v současné
době na trhu konkurenci.
17×24 cm, pevná vazba,
264 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0206-8

32006
Publikace naučí čtenáře
pracovat s nástrojem
společnosti Google –
Google Analytics, který je
poskytován zcela zdarma
a je nejpoužívanějším
nástrojem pro webovou
analýzu v České republice.
17×24 cm, 144 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0338-6

3931

3446

Mezinárodní marketing
Strategické trendy a příklady
z praxe – 4. vydání

Moderní marketing
4. evropské vydání Veronica
Wong, Philip Kotler, John
Saunders, Gary Armstrong

17×24 cm, pevná vazba,
1048 stran, 1499 Kč, 69,25 �,
ISBN 978-80-247-1545-2

39526

3140

Nástroje posilování vztahů
se zákazníky na B2B trhu

Marketing
6. vydání

Philip Kotler, Gary Armstrong

17×24 cm, pevná vazba, 864 stran,
999 Kč, 48,10 �,
ISBN 978-80-247-0513-2

32012

CSR a sponzoring
Vilém Kunz

Na českém trhu dosud chyběla podobně komplexní
a moderně pojatá publikace z oboru PR, s případovými studiemi, zaměřená
na domácí podmínky. Je
určená studentům VŠ
a pracovníkům PR.
17×24 cm, pevná vazba,
256 stran, 349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5022-4

Marketingový výzkum
Postupy, metody, trendy
Radek Tahal a kolektiv

Sportovní marketing

Denisa Hejlová

32009

3188

3183
66503

Již druhé vydání je zcela aktualizováno a doplněno novými případovými studiemi a novou barevnou obrazovou přílohou. Publikace
se věnuje nejen reklamě, podpoře prodeje, přímému marketingu,
on-line marketingu, public relations, sponzoringu, veletrhům,
výstavám a osobnímu prodeji, ale i marketingové komunikaci
mezi firmami (na B2B trhu) a v mezinárodním prostředí a novým
komunikačním trendům.
17×24 cm, pevná vazba, 344 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0787-2

Jaký mají emoce význam
pro člověka a jeho spotřební
a nákupní chování? Jak s jejich pomocí vzbudit zájem
zákazníků? Na tyto a další
otázky naleznete odpovědi
v této ojedinělé knize.
17×24 cm, pevná vazba,
296 stran,
495 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-247-4843-6

Google Analytics

16×24 cm, 320 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0419-2

vydání Jana Přikrylová a kolektiv

Emoce v marketingu

Nové vydání úspěšné
plnobarevné publikace
přináší aktuální informace
o reklamě a jejím působení
a efektivnosti. Kniha nemá
díky své komplexnosti
a reflektování českých podmínek na trhu konkurenci.
17×24 cm, pevná vazba,
328 stran, 459 Kč, 21,21 �,
ISBN 978-80-247-4005-8

Hana Lošťáková a kolektiv

Moderní marketingová
komunikace 2., zcela přepracované

POP, POS, In–store, Shopper Marketing
Daniel Jesenský a kolektiv
Publikace se věnuje
mladé a stále významnější
disciplíně komerčních
komunikací, a to na úrovni
jednotlivých produktů
a značek, sortimentních
kategorií a celých prodejních prostředí.
17×24 cm, pevná vazba,
512 stran, 495 Kč, 22,87 �,
ISBN 978-80-271-0252-5

Psychologie reklamy

Hana Machková
17×24 cm, pevná vazba,
200 stran, 299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5366-9

Chcete se naučit psát texty, které přesvědčují, prodávají a vydělávají? S tímto manuálem to zvládnete přes víkend! Autor vám
odhalí základní postupy, které platí prakticky v každém médiu,
ukáže vám, jak krok za krokem při copywritingu přemýšlet,
aby výsledkem byly texty, jež otevírají peněženky. Kniha plná
praktických tipů je určena pracovníkům v marketingu a reklamě,
studentům a podnikatelům.
14×21 cm, 160 stran, 249 Kč, 11,50 �, ISBN 978-80-271-2585-2

Marketingová komunikace
v místě prodeje

Již čtvrté vydání úspěšné
publikace je kompletně
aktualizované a doplněné
o nové trendy a příklady,
například v online reklamě
nebo oblasti působení
a výzkumu efektivnosti
reklamy.
17×24 cm, 232 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5865-7

Jan Brunec

Vojtěch Untermüller

Kniha přibližuje stěžejní
proměny profesionálního
světa sportu a analyzuje
jejich dopady do sportovního marketingu. Obsahuje
mnoho inspirativních
příkladů i ze zahraničního
prostředí.
17×24 cm, 176 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0560-1

Chování zákazníka

Jak odkrýt tajemství „černé skříňky“
Jitka Vysekalová a kolektiv

Strategický marketing

Strategie a trendy – 2., rozšířené vydání
Dagmar Jakubíková

Plnobarevná publikace
přináší nejnovější poznatky
o tom, jak chování spotřebitele ovlivňuje cena,
produkt, značka, obal atd.,
představuje typy spotřebitelů a mnoho dalšího.
S příklady z praxe.
17×24 cm, pevná vazba,
360 stran, 425 Kč, 17,11 �,
ISBN 978-80-247-3528-3

Publikace se komplexně
věnuje problematice
strategického marketingu,
tvorbě marketingových
strategií, jejich implementaci a kontrole. Je určena
manažerům, podnikatelům
i studentům VŠ.
17×24 cm, pevná vazba,
368 stran, 495 Kč, 22,87 �,
ISBN 978-80-247-4670-8

Marketing management
14. vydání
Philip Kotler, Kevin Lane Keller

3572

30037

39547

Reklama

4., rozšířené a aktualizované vydání
Jitka Vysekalová a kolektiv

Jak se přes víkend naučit psát pro reklamu
a marketing

Publikace srozumitelně
představuje nástroje
marketingové komunikace
a jejich aplikace. V novém
vydání najdete aktualizovanou problematiku
online marketingu, novinky
a nové příklady.
17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5769-8

3186

Kniha srozumitelně a čtivě
představuje základní
principy marketingu. Nové
vydání plné fotografií
vzniklo v úzké spolupráci
s předními odborníky
z praxe a je doplněno
o současné trendy.
17×24 cm, 288 stran,
298 Kč, 13,77 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5869-5

Jak dělat reklamu – 4., aktualizované
a doplněné vydání
Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš

Manuál copywritingu

Jak komunikovat na našem trhu
2., aktualizované a doplněné vydání
Miroslav Karlíček a kolektiv

3190

BES

Marketingová komunikace

3760

2., přepracované a rozšířené vydání
Miroslav Karlíček a kolektiv

32001

30015

Základy marketingu

30091

Marketing a reklama

Čtrnácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení,
tzv. bible marketingu, přináší nejnovější poznatky marketingové
teorie a praxe. Reflektuje dramatické změny v marketingovém prostředí, rostoucí význam udržitelného a „zeleného“
marketingu a rozvoj počítačů, internetu a mobilních telefonů.
Pozornost je věnována i sociálním médiím. Všechna témata jsou
aktualizována a doplněna o nové přístupy a příklady.
21×28 cm, pevná vazba, 816 stran, 2290 Kč, 105,80 �,
ISBN 978-80-247-4150-5

Publikace se symbolem

též jako e-kniha
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Akciové investice
4324

Benjamin Graham

V knize nejvýznamnějšího investičního
poradce 20. století se dozvíte, jak se
jako investor, makléř nebo investiční
poradce vyhnout závažným chybám
a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při
investování uplatnit. Nadčasově platné
přístupy Grahamovy filozofie jsou podány
formou vhodnou pro laiky a doplněny
o komentář uznávaného finančního analytika časopisu Money Jasona Zweiga,
který aplikuje Grahamovy moudré rady,
analytické přístupy a výstražné příběhy na
dnešní tržní podmínky.
Toto klasické dílo je nejdůležitější knihou,
kterou kdy přečtete na téma, jak dosáhnout vašich finančních cílů.

Daniel Gladiš
Investování do akcií je založeno na jednoduchých myšlenkách.
Autor s nimi čtenáře seznamuje a vysvětluje, jak je aplikovat
v praxi. Naučíte se, jak oceňovat společnost a jak správně
pohlížet na pohyby trhu. Naučíte se vytvořit si vlastní investiční
proces. Zjistíte, co je kruh kompetencí a bezpečnostní polštář.
Samostatné kapitoly jsou věnovány riziku, psychologii investora, inflaci a tomu, co je dobrá společnost.

E
B E S T S E LL

R

Naučte se investovat
2. rozšířené vydání
Daniel Gladiš

n ež
P ro dá n o ví ce ů !
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Chcete-li být finančně nezávislí, pak se naučte investovat!
Autor vás naučí rozlišovat mezi investicemi a spekulacemi,
chápat riziko, odhadovat vnitřní hodnotu akcie, rozlišovat
mezi investičními strategiemi. Naučíte se zvládnout investiční
proces i psychologii investování, vyhýbat se strachu a chamtivosti, brát v úvahu daně a inflaci. Investování je vysvětleno
srozumitelným a přístupným způsobem.
14×21 cm, 176 stran, 219 Kč, 8,82 €,
IN V E ST IČ N Í !
ISBN 978-80-247-1205-5
E ST SE L L E R

17×24 cm, pevná vazba, 504 stran,
749 Kč, 34,60 �,
ISBN 978-80-247-1792-0

R
BESTSELLE

14×21 cm, 176 stran, 229 Kč, 9,62 �,
ISBN 978-80-247-5375-1

4426

Inteligentní investor

4460

Finanční trhy a instituce

Poslední velká ekonomická bublina splaskla přesně před
deseti lety, všichni ale zažíváme ještě jednu mnohem větší.
Tu, ve které žijeme nyní. Otázkou není jestli, ale kdy splaskne.
A hlavně jak se na to připravit. Kniha popisuje příběhy
největších ekonomických bublin a na pozadí těchto událostí
vysvětluje, jak ekonomové chápou, proč bubliny vznikají
a co se děje, když prasknou.

Bitcoin a jiné kryptopeníze
budoucnosti
Dominik Stroukal, Jan Skalický
Lze bitcoin považovat za spolehlivé digitální peníze? Jak se
bitcoiny vytváří? Kolik jich je a bude? Kde se dají koupit a jak se
s nimi pracuje? Nejde o pyramidovou hru? O bublinu? Tato kniha
je plná odpovědí. Na tyto i na mnohé další otázky. Otevřte ji
a naučte se přijímat a odesílat bitcoiny, ponořte se do jejich
krátké, ale bohaté historie a prozkoumejte budoucí ekonomické
dopady. Seznamte se s penězi budoucnosti.
15×21 cm, 200 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0742-1

40026

Investice
Nová strategie
Pavel Kohout

4853

15×21 cm, 240 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2194-6

Opravdu se náš svět
hroutí? Johan Norberg
nabízí poučnou
a povzbudivou analýzu,
jak daleko jsme dospěli
při řešení největších
problémů, kterým
lidstvo čelí.
17×24 cm, 216 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-86389-63-9

Podle jakých pravidel
sestavit portfolio?
Kolik mít v portfoliu akcií
a dluhopisů? Jak rozpoznat rizika? Investovat
v dolaru, nebo koruně?
Odpovědi vám pomůže
nalézt tato kniha.
14x21 cm, 176 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0758-2

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Investování pro začátečníky
4847

Johan Norberg

Ideální investiční portfolio
39539

4893

17×24 cm, 216 stran, 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2101-4

Jak dosáhnout investičního zenu
Aleš Tůma

2. rozšířené vydání
Michal Stibor a kolektiv

Začínáme investovat
a obchodovat na kapitálových
trzích
David Štýbr

Svět on-line obchodování
na finančních trzích se mění
ohromnou rychlostí. Získejte
ucelený pohled na problematiku obchodování měn. Díky
dlouholetým zkušenostem
vás autorský kolektiv seznámí
se základy i pokročilejšími
obchodními technikami.
17×24 cm, 200 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0205-1

Publikace stručně a přístupně shrnuje více než 25 let autorových
zkušeností na kapitálových trzích. Srozumitelnosti pomáhá bohatá
grafická příloha. Autor věnuje velkou pozornost obvyklým chybám
začínajících i pokročilých investorů, rovněž i různým druhům rizik.
Zabývá se ekonomickými a politickými faktory, podstatnou část
tvoří algoritmické investování.

Pokrok: Deset důvodů, proč se
těšit na budoucnost

FOREX – jak zbohatnout
a nekrást

4446

Dominik Stroukal

40028

Ekonomické bubliny

4892

B

3., zcela přepracované vydání
Petr Syrový

Po přečtení této knihy
budete mít dost informací
a odvahy, abyste udělali první investorské krůčky. Abyste
zainvestovali peníze, mohli jít
k poradci a věděli, co od něj
chtít. Abyste uměli bankéři
říct, co potřebujete.
14×21 cm, 128 stran,
169 Kč, 7,10 �,
ISBN 978-80-271-0092-7

Autor na základě vlastních
zkušeností přináší
návod, jak začít investovat
a obchodovat, na co si
dát pozor, jak dosáhnout
svých cílů s co nejnižšími
ztrátami, ať už finančními
nebo psychickými.
14×21 cm, 160 stran,
209 Kč, 7,99 €,
ISBN 978-80-247-3648-8

39507

Finanční trhy
Učebnice s programem
na generování cvičných testů
Oldřich Rejnuš

17×24 cm, 384 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5871-8
3593

Finanční trhy
4., aktualizované a rozšířené
vydání
Oldřich Rejnuš

21×30 cm, pevná vazba,
768 stran, 890 Kč, 41,12 �,
ISBN 978-80-247-3671-6

Podnikání, ekonomie a finance
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Jak peníze vydělat, řídit, spravovat
a rozmnožovat
Marcela Hrubošová

30065

40020

Desatero boháče

Základy finančního řízení
podniku

Osobní finance

Romana Čižinská

3. aktualizované vydání – řízení financí pro každého
Petr Syrový, Tomáš Tyl

Uznávaná autorka srozumitelně a na příkladech
vysvětluje hlavní metody
a přístupy podnikových
financí, s důrazem na
ty, které nejlépe fungují
v našich podnikatelských
podmínkách.
17×24 cm, 240 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0194-8

Cílem knihy je dát čtenáři
návod, jak žít finančně
zabezpečený a na vysoké
životní úrovni. Učí, jak
se dají peníze vydělávat,
jak se dají řídit, jak
je správně spravovat
a rozmnožovat.
15×17 cm, 160 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2027-7

40054

Finanční řízení

Zorientujte se ve vlastních financích! Zjistěte, co je důležité při
finančním plánování a na co je potřeba dát si pozor. Získejte
rady, jak nedělat začátečnické chyby a zbytečně se nepřipravovat
o peníze. Každá chyba totiž může být dost drahá. Získejte návod,
jak investovat. Vyhněte se všem nepříjemným překvapením.
Zjistěte, které produkty se hodí pro vás a které se hodí spíše
tomu, kdo vám je prodává.
14×21 cm, asi 224 stran, cca 288 Kč, 13,31 �,
ISBN 978-80-271-2886-0

Osobní a rodinné finance

4363

Finance v globální
ekonomice II: Měnová
a kurzová politika
Josef Jílek

17×24 cm, pevná vazba, 560 stran,
649 Kč, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4516-9

40025
4364

40024

40045

Jan Černohorský

a jiné záhady ekonomie
Frederic Bastiat

Investiční strategie pro třetí
tisíciletí

7. aktualizované a přepracované vydání
Pavel Kohout
Osvědčený investiční
bestseller známého
autora je určen laikům
i profesionálům. Poslední
vydání odráží zásadní
změny vývoje na světových
trzích. Příklady a konkrétní
doporučení.
17×24 cm, 272 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5064-4

40032

Finance: Teorie a praxe

Ronald Coase

Kniha slouží k orientaci v hlavních oblastech financí z praktického i teoretického pohledu. Její výhodou je propojení
s realitou finančních institucí a jejich významu v současných
ekonomikách. Dozvíte se o měnách a emisích peněz, měnové
teorii a politice, o fungování finančních trhů, mezinárodních
financích, o bankovnictví, pojišťovnictví, podnikových financích
či veřejných financích.
17×24 cm, 480 stran, 529 Kč, 24,44 �,
ISBN 978-80-271-2215-8

Liberalismus

Ludwig von Mises
Klasické dílo, ve kterém
autor obhajuje myšlenky
svobody a míru, myšlenky
liberalismu. Přestože
kniha byla napsána již
v roce 1927, argumenty
ve prospěch svobody v ní
obsažené neztratily nic ze
své platnosti.
14×20 cm, 240 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-86389-62-2

Kniha brilantně vystihuje
podstatu ekonomického
uvažován, autor totiž při
jejím sepisování používal
zdravý rozum. Jeho myšlenky mají i po 150 letech
od svého vzniku českému
čtenáři mnohé co říci.
15×23 cm, pevná vazba,
132 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-87733-29-5

4354

17×24 cm, pevná vazba, 664 stran,
749 Kč, 399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-3893-2

Velká čínská kapitalistická
revoluce

Co je vidět a co není vidět

Máme zavést vysoká cla
a všechno si vyrábět sami?
Kdy konečně přinese
dotování jedněch z peněz
druhých prosperitu? A nekazí slunce kšefty elektrárnám
a výrobcům žárovek?
15×23 cm, pevná vazba,
254 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-87733-18-9

Josef Jílek

Legendární investor ukazuje, jak identifikovat a ovládat cykly,
které řídí trhy. Všichni víme, že trhy rostou a klesají, ale jak
poznat, kdy ještě zůstat a kdy raději odejít? Odpověď není nikdy
černá nebo bílá, ale hodně pochopíme důkladným pochopením
rytmu těchto ekonomických cyklů. Vzestupy a pády ovlivňují
nejen ekonomiku, trhy a společnosti, ale i lidskou psychologii
a investiční chování.
17×24 cm, šitá vazba, 240 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2500-5

Kniha popisuje mimořádnou a v mnoha ohledech
nečekanou cestu, kterou
Čína za posledních třicet let
ušla v přeměně z uzavřené
socialistické zemědělské
ekonomiky k neuvěřitelně
silné celosvětové velmoci.
17×24 cm, 256 stran,
389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-86389-64-6

Petice za zákaz slunce

Finance v globální
ekonomice I: Peníze
a platební styk

Howard Marks

Socialismus
40057

40056

40023

Kniha shrnuje zásadní
poznatky autorovy skvostné
ekonomické kariéry. Daleko
přesahuje hranice ekonomie,
je vrcholným dílem společenských věd 20. století.
Následná historie ukázala
nadčasovost této knihy.
15×21 cm, pevná vazba,
1002 stran, 790 Kč, 36,50 �,
ISBN 978-80-86389-61-5

a jiné absurdity ekonomie
Frederic Bastiat

a zvýšíte své investiční zisky

Naučte se, jak pracovat
se základními účetními
výkazy – rozvaha, výkaz
zisku a ztráty a cash-flow
při zpracovávání finanční
analýzy. Využijte tyto
metody ve své podnikatelské praxi.
17×24 cm, 160 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2028-4

Lidské jednání

Pojednání o ekonomii
Ludwig von Mises

Ovládněte tržní cykly

metody, ukazatele a využití v praxi
Petra Růčková

Bohatství národů

4368

Finanční matematika pro
každého 8. rozšířené vydání
Jarmila Radová, Petr Dvořák,
Jiří Málek

Ludwig von Mises

Téměř po sto letech od
jejího prvního vydání je
kniha vyvrácením ekonomie
socialismu. Mises se v ní
zabývá také nerovností,
náboženstvím, láskou a jejich vztahem k socialismu
a kapitalismu.
14×20 cm, 576 stran,
639 Kč, 26,84 �,
ISBN 978-80-86389-65-3

4870

Kniha obsahuje problematiku
managementu od řízení
podnikových procesů až po
jeho úlohu v současném
globalizujícím se světě.
Specifikováno je postavení
managementu, strategické
řízení firem, manažerské
finance a další.
17×24 cm, pevná vazba,
688 stran, 719 Kč, 30,20 �,
ISBN 978-80-247-4642-5

Finanční analýza –
6. aktualizované vydání

40047

Jan Váchal, Marek Vochozka a kolektiv

40021

4459

Podnikové řízení

14×21 cm, 304 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4831-3
30035

Finanční matematika v praxi
2., aktualizované a rozšířené
vydání
Oldřich Šoba, Martin Širůček

17×24 cm, 336 stran,
369 Kč, 16,99 �,
ISBN 978-80-271-0250-1

Publikace se symbolem

Pojednání o podstatě a původu
Adam Smith
První systematický a konzistentní výklad ekonomie
v historii lidstva. Trvalý
klenot světové ekonomické
literatury i po 240 letech
od svého vzniku. Bible
ekonomie. Věčná kniha
ekonomie!
15×21 cm, pevná vazba,
904 stran, 690 Kč, 31,88 �,
ISBN 978-80-86389-60-8

též jako e-kniha
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Právo, daně a účetnictví

Daně

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových
zákonů k 1. 4. 2019 včetně všech čísel.
Pozor - všechny změny v dubnu schváleného daňového balíčku uvnitř - zasahuje do
zákona o daních z příjmů, zákona o DPH,
zákona o spotřebních daních a daňového řádu.
Různým typem písma jsou přehledně odlišeny
změny účinné k lednu 2019 a pozdější, včetně
daňového balíčku.
Stručně komentovaný přehled novelizací, které
byly přijaty během roku 2018 a jsou účinné od
počátku roku 2019 a novelizací účinných od
1. 4. 2019, je soustředěn v úvodu publikace.
Tvoří pro čtenáře významnou pomůcku pro
sledování změn. Vyznačení novelizovaného
textu odlišným typem písma! Vždy reagujeme
na přijaté významné změny zákonů týkající se
téměř všech!
21×29 cm, 296 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-2435-0

40029

Miloslav Hnátek

40034

4896

Daňové a nedaňové náklady
2019
Miloslav Hnátek

Cílem podnikání je tvorba
zisku a každý podnikatel
postupuje tak, aby mu ze
zisku zbylo co nejvíce. Kniha
je tedy určena podnikatelům,
účetním podnikatelských
subjektů a dalším odborným
pracovníkům v oblasti daně
z příjmů fyzických i právnických osob.
15×21 cm, 280 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-905899-8-8

Autor provádí čtenáře
spletitým souborem daňových
předpisů s cílem je přivést
k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě
zbytečně více na dani z příjmů
fyzických osob než je jejich
zákonnou povinností.
15×21 cm, 256 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-905899-9-5

DPH 2019

přeprava, dovoz, vývoz, služby – 8. aktualizované
vydání František Louša, Svatopluk Galočík

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček

Publikace přináší praktické
úplné informace o vedení
daňové evidence podle
nejnovější účetní a daňové
legislativy roku 2019. Předností této knihy je stručný
a názorný výklad. Součástí
je vyplněné daňové přiznání
za rok 2018.
17×24 cm, 144 stran,
169 Kč, 7,81 �,
ISBN 978-80-271-2248-6

Zcela legální daňové triky 2019

jš í
N e jp ro d á va n ě Č R !
ce
a v
d a ň o vá p u b li k

DPH a účtování

Daňová evidence podnikatelů
2019

V osvědčené publikaci
autor na schématech
názorně „zobrazuje“ zákon
o DPH. Úplné znění platné
k 1. 1. 2019 je doplněno
schématickým znázorněním
nejčastěji používaných
paragrafů zákona. V příloze
jsou uvedeny formuláře.
17×24 cm, 272 stran, 279 Kč,
12,89 �,
ISBN 978-80-271-2247-9

výklad s příklady
Svatopluk Galočík, Oto Paikert

40031

Hana Marková

40030

úplná znění k 1. 4. 2019

Jiří Dušek

40038

40044

Daňové zákony 2019

40037

DPH 2019 – zákon s přehledy

Daňové tipy pro společnosti
s ručením omezeným
3. vydání Miloslav Hnátek

Po přečtení budete umět
správně uplatňovat zákon
o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným.
Autor v knize navrhuje pro
společnosti optimální daňové
řešení. Ocení především
společníci, jednatelé,
ekonomové, účetní.
15×21 cm, 212 stran,
329 Kč, 13,82 �,
ISBN 978-80-907398-0-2

V 15. vydání této časem
a praxí prověřené publikace naleznete výklad
všech paragrafů zákona
o DPH se zvýrazněním
všech novel. Výklad
doplňuje 300 příkladů
z praxe.
17×24 cm, 464 stran,
389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-271-2244-8

Osmé aktuální vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019.
V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá
problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských
států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských
států EU a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících
s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz.
14×21 cm, 168 stran, 259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0798-8

Jiří Dušek

Ujasněte si na 190 názorných
přehledech činnosti spojené
s účetní uzávěrkou a závěrkou.
Pro svou účetní praxi uvnitř
naleznete také 15 užitečných
příloh. Uveden je i praktický
návod na účetní inventuru
a závěrkové operace.
17×24 cm, 224 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0867-1

Pavel Novotný

Po přečtení získáte komplexní přehled v účetnictví. Kniha
je psána srozumitelnou
formou právě pro vás – úplného začátečníka, studenta,
absolventa rekvalifikačního
kurzu. Stejně pomůže
i zkušenému účetnímu.
17×24 cm, 208 stran,
219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-2251-6

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Jak číst účetní výkazy
30020

40041

4900

snadno a rychle
Jiří Dušek

Účetnictví pro úplné začátečníky
2019

Miroslav Máče

Manažerské účetnictví
veřejného sektoru
Miroslav Máče

Úplná problematika
účetnictví je popisována
přehledně pro běžného
uživatele. Z obsahu
vyberme kapitoly týkající
se účtování příspěvkových
organizací, obcí, měst
a krajů a další.
17×24 cm, pevná vazba,
608 stran, 589 Kč, 27,21 �,
ISBN 978-80-271-2002-4

Publikace slouží především jako praktická příručka pro zavedení
vnitropodnikového účetnictví v účetní jednotce. Nezavádí
žádné odborné termíny. Proto je vhodná pro účetní, kteří mají
povinnost vnitro účetnictví ve firmě zavést. Uvádí na konkrétních
příkladech způsob vytvoření účtové osnovy pro vnitropodnikové
účetnictví. Podrobně se zabývá problematikou klíčování ve firmě,
které představuje základní rozčlenění firmy.
17×24 cm, 136 stran, 189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-2544-9

Účetní uzávěrka a závěrka
v přehledech

Finanční účetnictví
veřejného sektoru

40019

praktický návod s podklady na jeho zavedení

40018

Vnitropodnikové účetnictví

40046

Účetnictví

Základy českého účetnictví a výkaznictví –
2., aktualizované a rozšířené vydání
Karel Šteker, Milana Otrusinová
Nové vydání praktické
a přehledné publikace je
aktualizováno s ohledem
na legislativní změny
platné od roku 2016.
Text obsahuje množství
názorných příkladů
a praktických ukázek.
17×24 cm, 288 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-271-0048-4

Kniha je určena vedoucím
pracovníkům, účetním,
metodikům a analytikům obcí, měst, krajů
a státních organizací.
Jde o první vydání knihy
o manažerském účetnictví
ve veřejném sektoru.
17×24 cm, pevná vazba,
512 stran, 559 Kč, 25,83 �,
ISBN 978-80-271-2003-1

4461

Vyhněte se chybám
v účetnictví rady, řešení,
praktické příklady Jiří Dušek

17×24 cm, 128 stran,
169 Kč, 89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-247-5433-8
4768

Zásoby – 4. aktualizované
vydání komplexní průvodce
účtováním a oceňováním
František Louša

17×24 cm, 184 stran,
269 Kč, 12,11 �,
ISBN 978-80-247-4115-4

Mzdové účetnictví 2019

Účetnictví společenství vlastníků jednotek – 2. vydání

40036

v praxi Martin Durec

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku mzdového
účetnictví a s ním související mzdovou a personální agendu.
Zabývá se základními úkoly mzdové účetní, pracovním právem,
personální agendou, státní sociální podporou, daní z příjmů
ze ZČ. Věnuje se také pojistnému na sociální zabezpečení,
na zdravotní pojištění, náhradám cestovních výdajů, daňovým
a pojistným zatížení příjmů. Včetně příkladů a vyplněných
formulářů z praxe.
17×24 cm, spirálová vazba, asi 472 stran, cca 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-271-2246-2

Konečně jsou tady aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní
neziskovky, které promítají legislativní změny podle nového
občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových
zákonů. Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním
či ekonomickým pracovníkem v nestátní neziskové organizaci.
Publikace je uceleným přehledem účetních souvztažností podle
směrné účetní osnovy. Autorka má za sebou 20 let praxe.
17×24 cm, 160 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0340-9

Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě
pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Jde o jedinečný
ucelený přehled poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní
a v právu těchto subjektů. Samozřejmostí je promítnutí změn
podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví
a daňových zákonů.
17×24 cm, 336 stran, 339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-2117-5

Vladimír Hruška
Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací?
Kniha nabízí časté účetní případy podnikatelů členěné podle
jednotlivých účtových skupin. Je aktualizována podle předpisů
pro rok 2019. Poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti. V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny.
Případy znázorňujeme pomocí „téček“ či přehledných tabulek.

Interpretace Národní účetní
rady s praktickými příklady a komentáři

40040

Účetní případy pro praxi 2019

Kolektiv autorů
Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté
existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě
dalších aktuálně pracuje. Kniha obsahuje nejen texty vlastních Interpretací, ale také doplnění o příklady jejich aplikace.
Autory jednotlivých částí jsou odborníci, kteří se na vzniku
daných Interpretací podíleli. Jde o nejlepší a nejucelenější
informace pro odbornou účetní praxi.
17×24 cm, pevná vazba, 384 stran, 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-271-2216-5

40039

17×24 cm, 144 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0331-7
3575

Účetnictví 2 Pokročilé aplikace –
2., aktualizované vydání
Jana Hinke, Dana Bárková,
Zdeněk Hruška

17×24 cm, 232 stran,
269 Kč, 11,30 �,
ISBN 978-80-247-4281-6

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení
jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve
kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli?
Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné vymezení nějakého účtu či konkrétní
souvztažnosti pro účetní operaci. Právě pro překlenutí těchto
stresových situací byl zpracován tento manuál účetního!
17×24 cm, šitá vazba, 640 stran, 659 Kč, 30,45 �,
ISBN 978-80-271-2245-5

Zatřiďování majetku a služeb

4862

Jana Hinke, Dana Bárková

aneb Průvodce účetními operacemi a účetní
závěrkou Vladimír Hruška

Pro všechny, kteří mají
zájem dobře se naučit
podvojně účtovat! Výklad
je jednouchý a srozumitelný. Uvnitř i účetní
závěrka, rozvaha, výkazu
zisku a ztráty a přílohy,
cash-flow.
17×24 cm, 192 stran,
239 Kč, 11,04 �,
ISBN 978-80-271-2249-3

Jaké vnitropodnikové
směrnice, jak a proč je
povinné vytvořit a jaké
směrnice mohou, ale
nemusí, být vyhlášeny?
Naleznete v publikaci včetně CD s praktickými
vzory směrnic.
14×21 cm, 128 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0797-1

Účetnictví 1
Aplikace principů a technik –
3., aktualizované vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty – 2. vydání

Jana Skálová

Jiří Dušek

40016

7. aktualizované vydání
František Louša

Podvojné účetnictví 2019

4869

4895

17×24 cm, 232 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2250-9

Vnitropodnikové směrnice
v účetnictví s CD-ROMem

4864

Anna Pelikánová

Anna Pelikánová

Tápete někdy, kam zatřídit
konkrétní typ majetku pro
daňové i účetní odpisování?
Někdy se velmi špatně jednotlivé majetky rozlišují. Vychází
však pomůcka právě pro vás.
Všechny potřebné informace
naleznete v jedné tabulce.
17×24 cm, 264 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0406-2

40033

3., aktualizované vydání

Sbírka souvztažností pro
nestátní neziskovky

40027

Účetnictví, daně a financování
pro nestátní neziskovky

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ
nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví?
Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou.
Na začátku vás seznámí s relevantními právními předpisy
a dále v ní najdete praktické účetní a daňové postupy, které
z těchto předpisů vycházejí. Naleznete pomoc i při sestavování
účetních závěrek, vyplňování daňových přiznání atd.
17×24 cm, 192 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2252-3

40035

Václav Vybíhal

Normy mank přirozených úbytků,
úhynů zvířat a ztratného zásob
praktický návod s podklady na jejich určení
Jiří Dušek

40015

praktický průvodce

41

40042

Právo, daně a účetnictví

Praktická příručka pro
stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem
mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace,
které mají povinnost určit
své vlastní normy mank, ale
i pro správce daně.
17×24 cm, 176 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-2773-8

Publikace se symbolem

Hlavní účetní systémy:
IFRS a US GAAP
Josef Jílek

Kniha podává přehled
o nynějším stavu a budoucím směřování evropských
a českých předpisů (zejména
IFRS) v oblasti účetnictví
a auditu. Je založena na
rozsáhlých praktických
zkušenostech autora.
17×24 cm, 200 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-2774-5

též jako e-kniha

42

Právo, daně a účetnictví
GDPR – Řešení problémů
v praxi obcí
Eva Janečková

Eva Janečková

Co by měl vědět příjemce
dotace
Zuzana Strnadová

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele
a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na
nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické
vzory smluv a podání. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní
a ucelený přehled informací z nového občanského zákoníku pro
vlastníky nemovitostí, pronajímatele, správce bytových fondů,
BD a SVJ, nájemce a další.

právo – účetnictví – daně
L. Josková, M. Pravdová, E. Dvořáková

vzdělávání manažerů v ČR
Petr Otáhal a kolektiv

4252

Jiří Plos

Publikace čtenářsky
atraktivním způsobem
shrnuje právní úpravu
pracovně-právních vztahů,
informuje o aktuálních
změnách, obsahuje mnoho praktických příkladů
a vzorů smluv.
17×24 cm, 200 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-247-3471-2

Zákon o obchodních
korporacích

s komentářem
Lucie Josková, Pavel Pravda

Jediný kompletní
a ucelený soubor zákonů
a vyhlášek souvisejících
se stavebním zákonem.
Obsahuje kompletní
znění stavebního zákona,
doplněné o příklady
z praxe a komentář.
17×24 cm, asi 800 stran,
cca 790 Kč, 36,50 �,
ISBN 978-80-271-0741-4

4255
Nový občanský zákoník
Petr Novotný, Jitka Ivičičová,
Monika Novotná, Monika Štýsová

17×24 cm, 144 stran, 89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-247-5163-4
4881

Nový občanský zákoník –
Rodinné právo P. Novotný, J. Ivičičová,
I. Syrůčková, P. Vondráčková

17×24 cm, 208 stran, 259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0431-4
4889

Zákon o obchodních
korporacích je jedním z klíčových předpisů nového
soukromého práva. Plné
znění zákona s úvodním
komentářem usnadní podnikatelům orientaci v řadě
převratných změn.
17×24 cm, 96 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4834-4

4257
Nový občanský zákoník
P. Novotný, P. Koukal, E. Zahořová

17×24 cm, 144 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5165-8

podle nového občanského zákoníku
Petr Vít
Kniha je první srozumitelnou a prakticky zaměřenou právní publikací pro
pracovníky neziskových
organizací. Věnuje se
hlavním právním otázkám
a oblastem NO. S příklady
a vzory smluv.
17×24 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-5477-2

4865

Zákon o státním podniku
v praxi
Jaroslav Muroň

17×24 cm, 184 stran,
289 Kč, 129 Kč, 5,96 �,
ISBN 978-80-271-0352-2
4813

Právo životního prostředí
praktický průvodce

Miloš Tuháček, Jitka Jelínková
a kolektiv

17×24 cm, 288 stran,
299 Kč, 189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-247-5464-2

4254

Nový občanský zákoník
úplně pro všechny

V. Ryšávková, P. Benátčanová,
D. Prudíková, F. Korbel

4890
Nový občanský zákoník –
Vlastnictví a věcná práva

16×24 cm, 304 stran,
299 Kč, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5157-3

17×24 cm, 168 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0610-3

Právní minirádce pro život

P. Novotný, M. Novotná, K. Kedroňová,
I. Štrosová, M. Štýsová

4882

Nový občanský zákoník –
Smluvní právo Kolektiv autorů

Nový občanský zákoník –
Dědické právo P. Novotný, M. Novotná

17×24 cm, 232 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0609-7

17×24 cm, 160 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0432-1

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Praktický právní průvodce
pro neziskové organizace

Kniha jako jediná na trhu
analyzuje a popisuje
současný trh s MBA
studiem v České republice
a seznamuje s nejvýznamnějšími institucemi,
na nichž je možné MBA
v Česku studovat.
17×24 cm, 184 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-2017-3

Stavební zákon s komentářem
51009

40012

Zákoník práce v praxi

komplexní průvodce s řešením problémů
Jakub Tomšej

MBA studium v podmínkách
české praxe Současnost a budoucnost

Kniha řeší komplexně právní, daňové
i účetní aspekty všech
společností s ručením
omezeným. Součástí
jsou možné formulace
společenské smlouvy
a mnoho příkladů.
17×24 cm, 240 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0872-5

Publikace detailně objasňuje
postavení jednatele a jeho
odpovědnosti z hlediska
právní úpravy občanského
zákoníku a zákona o obchodních korporacích a současně
reflektuje i daňové dopady.
17×24 cm, 144 stran,
239 Kč, 11,04 �,
ISBN 978-80-247-3150-6

praktický průvodce
Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

Kniha jako jediná u nás
poskytne komplexní
praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin,
vlastníkům lesů, občanům,
ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jaká jsou
jejich práva a povinnosti.
17×24 cm, 208 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2029-1

3194

Nová společnost s ručením
omezeným – 3. vydání

40017

40005

75029

pohled Markéta Pravdová,
Eva Dvořáková, Lola Laštovičková,
Lenka Zachardová, Zuzana Ďuríková

Právní vztahy k dřevinám –
2. aktualizované vydání

Čerpat dotaci může každý
– kniha jako jediná na trhu
uceleně poradí, na co by
si příjemce dotace měl dát
pozor a jak by měl postupovat
v problémech. Obsahuje také
kapitoly o postupech poskytovatele i finančního úřadu.
17×24 cm, 192 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-247-3076-9

14×21 cm, 256 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2590-6

Postavení jednatele právní a daňový

Luděk Nezmar

Jediná kniha o GDPR na
trhu, která vysvětluje, jak
jednotlivá ustanovení a povinnosti plynoucí z nového
ustanovení ovlivní chod
firem a organizací, a není
jenom právním rozborem.
17×24 cm, šitá vazba,
304 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0668-4

40022

40013

40052

Lenka Veselá

GDPR: Praktický průvodce
implementací

Publikace se věnuje
GDPR v prostředí obcí
a vychází ze zkušeností
z praxe tohoto nově
aplikovaného nařízení.
Řeší pochybnosti ve
vztahu k zaměstnancům
i občanům.
17×24 cm, 344 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-2925-1

Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních,
v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby
jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR
odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a v úkolech na jednotlivých
úrovních řízení. V knize dále naleznete souhrn evidencí a záznamů,
které bude nutné vést.
17×24 cm, asi 200 stran, cca 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2579-1

Jak bydlet a podnikat v nájmu

4891

40014

GDPR – Řešení problémů
v praxi škol

40051

Právo

4850
Jarmila Rýdlová

14×21 cm, 192 stran,
229 Kč, 99 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0179-5

Sport
Velká kniha běhání

Fotbal – trénink budoucích
hvězd
Druhé, doplněné vydání
Jaromír Votík

14×21 cm, 104 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2517-3

Fotbalová cvičení a hry
Druhé, doplněné vydání
Jaromír Votík

Doplněné vydání
úspěšné knihy seznamuje
trenéry, učitele tělesné
výchovy i rodiče populární
a srozumitelnou formou
se základním herním
i metodickým výcvikem
mladých fotbalistů.
14×21 cm, 184 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0029-3

Seznamte se s tím, jak
a které svaly se zapojují
při fotbalu. Publikace
přináší nevšední pohled na
to, jak efektivně rozvíjet
sílu, rychlost a obratnost
pro zlepšení hry a jistější
střelbu.
16×24 cm, 220 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-4491-9

Parkour a freerunning

Přehledný popis jednotlivých prvků a jejich nácviku
je doplněn názornými
fotografiemi a ilustracemi
a je tak vhodný pro všechny
zájemce o tuto mládeží
oblíbenou sportovní
disciplínu.
14×21 cm, 128 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0241-9

21×30 cm, pevná vazba, 160 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0792-6

Eduard Erben, Jaroslav Cícha

69041

Jeff Galloway,
Barbara Gallowayová

Kniha seznamuje s rozdělením lezeckých technik,
platnou legislativou a dále
s věcnými prostředky,
s uzlováním, pohybem
po laně, první pomocí
a záchranou za pomoci
lanových technik.
17×24 cm, 216 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-5055-2

Kyusho

Cesta k prvnímu danu
Karel Strnad

Vitální body v bojových uměních
a sebeobraně
Martin Procházka

Autor, mezinárodní
zkušební komisař karatedo
stylu Shotokan ryu, vás
seznámí s tím, co musí
adept mistrovského stupně
zvládnout, aby obstál
u zkoušky na mistrovský
stupeň první dan.
17×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,18 €,
ISBN 978-80-247-1932-0

Všem zájemcům
o sebeobranu a bojová
umění vysvětluje autor,
co jsou to aktivní body,
kde se nacházejí a jak se
používají. Kniha obsahuje
mapy drah a bodů a krátké
série bojových aplikací.
14×21 cm, 96 stran,
179 Kč, 7,52 �,
ISBN 978-80-247-4828-3

Manuál obranné střelby

Defenzivní a taktické použití pušky
a brokovnice Pavel Černý,
Václav Vinduška, Ondřej Dušek

Kniha se věnuje technické a taktické přípravě
zvládání brokových
zbraní a pušek na bázi
Sa58, AK47 a AR15/M4.
Autoři připravili výcvikový
materiál s ukázkami řešení
konkrétních situací.
17×24 cm, 320 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-4427-8

„Všechno, co chcete vědět
o svém kole, ale bojíte
se na to zeptat.“ S Bike
manuálem a trochou
šikovnosti zvládne každý
cyklista běžnou údržbu
a průběžné i generální
opravy každého kola.
21×29 cm, šitá vazba,
192 stran, 479 Kč, 22,13 �,
ISBN 978-80-271-0767-4

Karate

Manuál obranné střelby II
6997

69015

14×21 cm, 160 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0091-0

Ondřej Belica

Základy techniky a tréninku
Martin Gabriel
Metodická publikace pro
začínající boxery a kondiční sportovce, kteří
v ní naleznou především
metodiku vedení úderů,
včetně popisu častých
chyb a velkého množství
ilustračních fotografií.
14×21 cm, 128 stran,
189 Kč, 7,94 �,
ISBN 978-80-271-0030-9

Běhej a hubni Pro ženy, které
chtějí aktivně snižovat svou váhu

Práce a záchrana ve výškách
a nad volnou hloubkou

21×30 cm, pevná vazba, 176 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0392-8

6200

11×18 cm, 176 stran,
250 Kč, 10,50 �,
ISBN 978-80-247-5076-7

69038

Luboš Brabec

Eduard Erben, Jaroslav Cícha,
Petr Jelínek

Box

69019

Maraton a jiné pošetilosti

kompletní údržba a servis jízdního kola
James Witts, Mark Storey

Slavná dvojčata, která mají
za sebou úspěšnou kariéru
moderních gymnastek
a k tomu ještě druhou,
neméně zajímavou kariéru
baletní. A i po osmdesátce
se dívají na svět se zářivým
úsměvem.
17x24 cm, 272 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2273-8

69010

21×30 cm, pevná vazba, 176 stran,
449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-271-0154-2

96056

96069
Divoká voda – cesta na vrchol Atletika cesta na vrchol

Bike manuál

Věra Staňková

69047

96057

69044

Biatlon – cesta na vrchol

Milan Hybner, Tomáš Taran,
Tomáš Zonyga

Publikace, určená trenérům
mládeže, přináší zásobník
150 cvičení a her vhodných
pro osvojení a zdokonalování herních činností
jednotlivce a brankáře
a k získání kombinačních
schopností týmu.
14×21 cm, 152 stran,
159 Kč, 7,35 �,
ISBN 978-80-247-3576-4

Sestry Machatovy

Eduard Erben, Jaroslav Cícha

96071

Kniha je interaktivním materiálem, ve kterém čtenář nalezne
postupy a průpravné cviky, vedoucí ke správné technice základní i pokročilé jízdy na kolečkových bruslích, technice brzdění
i bezpečných pádů. Všechny postupy jsou jednoduše popsány,
ilustrovány na fotografiích a jejich provedení i další rozšiřující
informace jsou ke zhlédnutí na návodných videích, která si
čtenář pomocí QR kódů může prohlédnout.

Defenzivní a taktické použití pistole
Pavel Černý, Michal Goetz

B E S T S E LL

ER

5314

69037

Fotbalový trénink
6432

Ondřej Thor

Všechna fakta, která
byste o běhání měli znát!
Popis techniky a fyziologických principů běhání,
konkrétní tréninkové
programy a také porovnání jednotlivých běžeckých
trendů a technik.
16×24 cm, šitá vazba,
312 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-4872-6

69046

Kniha je komplexním
průvodcem výuku tenisu
od nejúspěšnějšího trenéra
tohoto sportu, popisuje
všechny údery a poskytne
vám nejdynamičtější
útočný arzenál pro vaši
tenisovou hru.
17×24 cm, šitá vazba,
336 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0059-0

Rozvoj síly, rychlosti a obratnosti
na anatomických základech
Donald T. Kirkendall

Inline bruslení

S tipy Báry Špotákové
Aleš Tvrzník,
David Gerych

6427

Nick Bollettieri

69011

69039

Bollettieriho tenisová škola
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Úspěšná kniha se zabývá použitím střelné zbraně v reálném
střetnutí. V úvodu se čtenář seznámí se základním střeleckým vybavením a dále je již text strukturálně rozdělen do tří fází střelecké
přípravy. Fáze I zahrnuje základní průpravu v zacházení se zbraní,
ve fázi II jsou detailně probírány komplexní techniky dynamické
střelby a těžištěm knihy je fáze III, zaměřená na střelecko-taktické
dovednosti včetně praktických cvičení, psychickou přípravu a další
aspekty řešení sebeobranných situací.
14×21 cm, 234 stran, 219 Kč, 10,12 �, ISBN 978-80-247-0739-6

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Sport
Jóga pro sportovce

Osobní přístup k aktivnímu životu
Kristen Butera, Steffan Elgelid

Nejvhodnější pozice pro jednotlivé sporty
Ryanne Cunningham
Pro zpevnění i uvolněné
těla je jóga nejlepším
cvičením a proto se stává
nedílnou součástí tréninku
všech sportovců. Nahlédněte, jaké ásany jsou
nejvhodnější pro konkrétní
sporty.
16×24 cm, šitá vazba,
248 stran, 329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-0510-6

Seznamte se s jógovou terapií, která vám umožní vidět denní
činnosti v novém světle. Ať už provozujete jógu na jakékoliv
úrovni, začnete si uvědomovat své pohybové vzorce, což vám
umožní účinněji provádět jednotlivé pozice. Pomocí detailních
popisů a fotografií vás provedeme cvičením a technikami dýchání a vizualizace, které vám pomůžou zlepšit fyzické, duševní,
emocionální a duchovní zdraví.
16×24 cm, šitá vazba, 256 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0104-7

Uvolňovací, protahovací, posilovací
Marta Bursová

Sport a jóga

Elisabeth Haichová,
Yesudian Selvarajan

13×21 cm, 216 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-7359-417-6

6974

Klasické masáže
Vlastimil Tesař

Vynikající pomůcka pro
všechny studenty rekvalifikačních masérských
kurzů, fyzioterapeuty,
sportovní maséry, žáky
středních škol se zaměřením na sportovní masáže
a širokou veřejnost.
17×24 cm, 120 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5415-4

Strečink na anatomických
základech

Druhé, přepracované vydání
Arnold G. Nelson, Jouko Kokkonen
Toužíte-li po zvýšení
flexibility, zlepšení sportovního výkonu, nebo snížení
svalové bolesti, pak je kniha
vaším ideálním průvodcem
správnou technikou provádění strečinkových cvičení.
16×24 cm, šitá vazba,
224 stran,
379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-247-5485-7

Pro dokonalou masáž je
důležitá nejen zručnost,
ale i správné postupy
a citlivé vnímání pocitů.
Kniha přináší ucelený
přehled sedmi základních
skupin masérských hmatů
klasické masáže.
17×24 cm, 104 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5528-1

Strečink

Pro aktivní život

Protahování je jemná, jednoduchá aktivita,
která zvyšuje sportovní výkon a snižuje riziko
zranění. Zkušená instruktorka jógy vás provede
krok za krokem technikami strečinku a ukáže
vám ty nejlepší protahovací cviky, které
rozdělila podle jednotlivých individuálně namáhaných částí těla při provozování sportovních
i běžných životních aktivit.
14×21 cm, šitá vazba,
asi 192 stran, cca 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2549-4

4045

19054

Fitness s Evou Samkovou
účinnost cviků podle EMG

Spiritualita wellness

17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5557-1

17×24 cm, 120 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-2893-3

Jiří Král

Publikace předkládá všem
sportovcům více než
devadesát uvolňovacích,
protahovacích a posilovacích kompenzačních cvičení
s využitím váhy vlastního
těla i dostupných cvičebních
pomůcek.
17×24 cm, 196 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-0948-2

89126

89027

14×17 cm, 400 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7359-534-0

96072

6979

6204
6259

Kompenzační cvičení

Christina Brownová

Vlastimil Tesař

Kniha, určená všem
rekreačním i výkonnostním sportovcům, přináší
ilustrovaný popis 311
protahovacích cvičení,
která minimalizují nebezpečí zranění při tréninku
i v závodě.
16×23 cm, 232 stran,
189 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-7169-763-3

Cvičení na bolavá záda
69048

311 protahovacích cviků pro 41 sportů
Michael J. Alter

Moderní jóga od A do Z

Sportovní masáže
69024

Manuální lymfodrenáž celého těla
Vlastimil Tesař

Strečink

Kniha je praktickým pomocníkem všech sportovců,
trenérů i fyzioterapeutů,
kteří se často setkávají
s úrazy. Neinvazivní metoda
lepení barevných pásek
na kůži přináší výborné
výsledky.
17×24 cm, 96 stran,
189 Kč, 7,27 �,
ISBN 978-80-247-3636-5

Rozšířené vydání knihy
je určeno pro všechny,
kteří chtějí předejít
bolestem zad nebo si
od nich ulevit. Na více
než 150 cvicích ukazuje,
jak správně a bezpečně
postupovat při cvičení
17×24 cm, 200 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0411-6

14×21 cm, pevná vazba, 128 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2021-5

Jedinečná prakticky
zaměřená publikace
popisuje manuální lymfodrenáž celého těla a pět
základních hmatů, jimiž se
tento typ masáže provádí.
Je určena masérům mimo
oblast zdravotnictví.
17×24 cm, 96 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-247-5456-7

Kinesiotaping pro sportovce

Druhé, rozšířené a doplněné vydání
Daniela Stackeová

Jógový zápisník
Jóga mala – 108 korálků inspirace
pro každý den M. Dombrovská

Lymfatické masáže

Úrazy jsou častou příčinou
přerušení sportovní aktivity. Publikace je určena
kondičním i výkonnostním
sportovcům a seznamuje
s nejčastějšími úrazy, se
kterými se mohou při sportu
setkat.
14×24 cm, 176 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0757-5

Sportujeme bez bolesti
Radka Doležalová, Tomáš Pětivlas

39560

Kniha přináší jednoduché
sestavy jógových ásan,
krije, práci s dechem
a očistné rituály pro každý
den. Kombinací pohybu,
stravy a očistných technik
si můžete vytvořit vlastní
program.
16×24 cm, 192 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5813-8

69026

96055

taping, první pomoc, rehabilitace
Jaroslav Pilný

Powerjóga, relaxace, řízené dýchání,
způsoby detoxikace
organismu a vhodná
strava – to jsou
prostředky, které po
začlenění do běžného života pomohou
všem zájemcům ke zdraví a pohodě.
23×21 cm, šitá vazba, 208 stran,
289 Kč, 13,35 �, ISBN 978-80-247-4757-6

Domácí jógové studio
Václav Krejčík

Nechte se inspirovat východní tradicí a zaměřte se
sami na sebe. Vyzkoušejte
si jednoduché techniky jógy
a sestavte si vlastní programy pro ranní vstávání nebo
zregenerování sil v průběhu
dne.v průběhu dne.
16×24 cm, 168 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-247-4285-4

Úrazy ve sportu a jak jim
předcházet

Nová cesta
Václav Krejčík

Jóga, očista a rituály

69028

Ztracen a nalezen v Indii
Václav Krejčík

69034

69027

Jóga, dech a meditace

Powerjóga
69007

96063

Jógová terapie

69049

44

Jiří Tůma, Milada Krejčí,
Václav Hošek

10000

19008

Rollfit aneb rolujeme
a cvičíme s pěnovými válci

Wellness

Renáta Vychodilová, Lada Andrová,
Hana Vrtělová

16×24 cm, 112 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-5673-8

Milada Krejčí, Václav Hošek
a kolektiv

17×24 cm, 304 stran,
499 Kč, 20,96 �,
ISBN 978-80-271-0010-1

Sport

45

Sportovní trénink
Trénink podle srdeční frekvence

a basketbalu Radim Jebavý,
Vladimír Hojka, Aleš Kaplan

96058

Rozvoj speciální síly
Radim Pavelka, André Reinders

Publikace s názorným
popisem cviků je zaměřená
na rozvoj obecné a speciální síly formou funkčního
posilování takovými cviky,
jejichž podobu lze nalézt
při technikách v bojových
sportech.
17×24 cm, 168 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5416-1

96062

69032

Jim Stoppani

Genetika pro trenéry
Dekódování sportovního genu

17×24 cm, 304 stran,
429 Kč, 19,82 �,
ISBN 978-80-247-1521-6

14x21 cm, 176 stran,
449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-247-5553-3

6999

Přirozený funkční trénink

Martin Doležal, Radim Jebavý

17×24 cm, 144 stran,
219 Kč, 9,20 �,
ISBN 978-80-247-4438-4

Fitness manuál pro ženy
Cvičení ve fitness centru
Daniela Stackeová

17×24 cm, 136 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-4437-7

6981

ER

Nové vydání bestselleru je určeno výkonnostním i kondičním
sportovcům, trenérům, kulturistům a silovým trojbojařům. Kniha
popisuje všechny hlavní aspekty silového tréninku, přináší bohatý
výběr tréninkových programů i metod a nabízí konkrétní příklady
tréninkových jednotek. V knize najdete 381 posilovacích cviků
rozdělených podle svalových skupin a popis jejich správného
provedení včetně názorných fotografií.
16×24 cm, šitá vazba, 640 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-5643-1

6998

B E S T S E LL

96064

2098

2222

Anatomie a fyziologie
člověka Pro humanitní obory

Arnaud Ferec

Kondiční trénink pro bojové
sporty

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

Zásobník téměř 500
cviků je rozdělen podle
svalových skupin a je
určen každému, kdo chce
samostatně cvičit doma
i v posilovně. Přináší velké
množství nápadů a rad
i trenérům fitness.
17×24 cm, 264 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-5730-8

Alena Merkunová, Miroslav Orel

Kniha odpovídá na otázky
o podstatě sportovního
talentu. Autor rozebírá
nejpoužívanější modely
jeho rozvoje a popisuje
psychické vlivy, potřebné
k tomu, aby se sportovec
probojoval na vrchol.
14×21 cm, pevná vazba,
272 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0841-1

Velká kniha posilování

494krát jinak
Helena Jarkovská,
Markéta Jarkovská

Publikace je ve svém
druhém vydání rozšířena
o posilování na TRX. Autoři
nabízejí posilovací a zpevňovací cvičení s využitím
široké škály balančních
pomůcek, včetně podrobného popisu.
17×24 cm, 216 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-247-5130-6

komplexní přístup
Michal Vičar

Publikace přináší přehled
možností kondiční přípravy a téměř 200 konkrétních cvičení pro zlepšení
kondice, která se dají
aplikovat na všechny
sportovní hry podle jejich
zaměření.
17×24 cm, 192 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-247-4072-0

Posilování s vlastním tělem
69030

69016

Druhé vydání rozšířené o TRX
Radim Jebavý, Tomáš Zumr

Kondiční trénink ve sportovních
hrách na příkladu fotbalu, ledního hokeje

Publikace názorným
způsobem přibližuje čtenářům komplexní kondiční
přípravu tenisového hráče
včetně zdůraznění její
potřeby z pohledu svalové
a kardiorespirační odolnosti a mobility.
16×24 cm, šitá vazba,
176 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5814-5

Jestliže hledáte ověřený
způsob, jak správně
trénovat doma nebo na
cestách, pořiďte si tuto
knížku. Naučíte se, jak
tvarovat postavu bez
činek, trenažérů a jiných
drahých pomůcek.
16×24 cm, šitá vazba,
232 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5075-0

Posilování s balančními
pomůckami

6991

69035

69018

Michal Vágner

Sportovní talent

Kniha odhaluje tajemství
špičkových výkonů v
různých oblastech lidské
činnosti a nabízí konkrétní
a praktické principy pro
dosažení nejlepších výsledků, které jsou dostupné
každému člověku.
16×23 cm, 240 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2230-1

Kondiční trénink pro tenis

na anatomických základech
Bret Contreras

vyhněte se vyhoření a dosáhněte nejlepších
výsledků díky nové vědě o úspěchu
Brad Stulberg, Steve Magness

Tréninkový deník určený
sportovcům seniorské
(případně vrcholové úrovně
juniorské) kategorie je
koncipován tak, aby byl
použitelný pro libovolné
sportovní odvětví na jeden
tréninkový rok.
21×21 cm, šitá vazba,
144 stran, 159 Kč, 6,68 �,
ISBN 978-80-247-4661-6

Posilování

14×21 cm, 152 stran,
239 Kč, 10,04 �,
ISBN 978-80-247-4545-9

Na vrcholu Posuňte své možnosti,

Druhé vydání
Aleš Tvrzník, Vít Rus

Zásobník více než 300
cviků vás provede perfektní
přípravou na jakoukoli
sportovní aktivitu s celou
řadou cvičebních pomůcek.
Všem zájemcům o cvičení
poskytuje možnost sestavit
si vlastní sadu cviků.
17×24 cm, 216 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4525-1

Ilona Ludvíková

Motivace, soustředění, víra ve vlastní schopnosti a emocionální
stabilita jsou základní vlastnosti, které úspěšný sportovec v
jakémkoliv sportu musí mít. Kniha ukazuje jak je trénovat a jak
se naučit techniky, pomocí nichž tyto vlastnosti můžete vylepšit
a tím dosáhnout lepších výkonů. Autor připravil praktické úkoly,
na jejichž základě můžete provádět cvičení svých mentálních
schopností.
17×24 cm, 192 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0896-1

Tréninkový deník
69004

6433

Rozcvičení ve sportu

Homeopatie a sport

Jan Pavel

Publikace ukazuje, jak
využít sporttester při kontrole tréninku, zvyšování
výkonnosti a udržování
kondice. Přináší tréninkové plány pro běh, jízdu
na kole, plavání, běh na
lyžích apod.
17×24 cm, 184 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-247-4036-2

69025

Všem trenérům a výkonnostním sportovcům se zájmem o základy teorie sportovního tréninku přinášíme
zajímavou publikaci, která
seznamuje se zásadami
a požadavky na současný
moderní trénink.
17×24 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,13 €,
ISBN 978-80-247-2118-7

Radim Jebavý, Vladimír Hojka,
Aleš Kaplan

Mentální trénink
v individuálních sportech

Roy Benson,
Declan Connolly

30082

Tomáš Perič,
Josef Dovalil

6990

6294

Sportovní trénink

264 cvičení na velkém míči
Zásobník posilovacích a protahovacích cviků pro každého
Helena Jarkovská

17×24 cm, 208 stran,
219 Kč, 8,51 �,
ISBN 978-80-247-3820-8

Sport
Výživa pro sportovce
Sportovní výživa

96049

Jak nalézt a rozvíjet sportovní
talent průvodce sportováním dětí

Třetí, doplněné vydání
Nancy Clark

pro rodiče i trenéry Tomáš Perič, Jan Březina

Nové, aktualizované vydání nejprodávanějšího bestselleru
o sportovní výživě přináší aktuální poznatky z oblasti výživy
v rekreačním i výkonnostním sportu. Řeší otázky týkající se
glykemického indexu, aminokyselin, energetických nápojů,
sportovních nápojů, svalových křečí, nedostatku sodíku,
regeneračních potravin, a přináší také tipy, jak tyto informace
prakticky začlenit do tréninkového programu.
17×24 cm, šitá vazba, 392 stran, 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-247-4655-5

Tréninkový deník mladého
sportovce Druhé vydání

Tomáš Perič a kolektiv

Tomáš Perič a kolektiv

Aleš Tvrzník, Vít Rus

14×21 cm, 176 stran,
189 Kč, 8,51 �,
ISBN 978-80-247-4218-2

14×21 cm, 112 stran,
159 Kč, 7,16 �,
ISBN 978-80-247-4219-9

17×24 cm, šitá vazba, 72 stran,
89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-247-4652-4

Zásobník cvičení s moderními pomůckami

Autoři co nejjednodušším způsobem vysvětlují základní
výživová pravidla platná zejména pro aktivní jedince, zaměřené
na fitness aktivity, při nichž dochází jak k silové, tak částečně
i k vytrvalostní zátěži. Doporučují cílené užívání doplňků stravy
tam, kde je to odůvodněné a vysvětlují nezastupitelnou roli
pitného režimu. Kniha je doplněna konkrétními recepty, které
pomohou k osvojení zásad zdravé výživy.
17×24 cm, 132 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-247-4618-0

Pohybové hry pro školáky

Ilustrovaný soubor
cvičení a her pro nácvik
základních sportovních
a herních dovedností je
určen učitelům, cvičitelům
a trenérům žákovských
kategorií pro rozvoj
všeobecné přípravy.
14×21 cm, 152 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-2064-2

Hana Dvořáková

14×21 cm, 144 stran,
189 Kč, 8,51 �,
ISBN 978-80-247-3733-1

Hravá jóga pro děti
Anna Dvořáková

14×21 cm, šitá vazba, 112 stran,
189 Kč, 7,94 �,
ISBN 978-80-271-0153-5

6418

69043

6429

Školáci v pohybu
Tělesná výchova v praxi

Předškoláci v pohybu Cvičíme jako myška, kočka a pejsek
Hana Volfová, Ilona Kolovská

14×21 cm, 120 stran,
159 Kč, 7,20 �,
ISBN 978-80-247-2317-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

nejen pro fitness a kulturistiku
Ivan Mach

Výživa fotbalisty
Gloria Averbuchová
Nancy Clarková

Každý sportovec by měl
mít povědomí o zásadách
správné výživy. Autor zpracoval základní informace,
aby pohotově posloužily
čtenáři k dosažení lepších
výsledků ve vrcholovém
i kondičním sportu.
14×21 cm, 136 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0511-3

6984

Jak zábavně zapojit děti do
cvičení? Zkuste to tak, že
využijete pohádky a pohádkové postavy pro všestrannou
pohybovou průpravu předškolních a mladších školních dětí.
Ukázky cvičebních jednotek
vám pomohou.
14×21 cm, 128 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0840-4

Sportovní výživa do kapsy
69050

96066

96061

Populárně napsaná kniha je zaměřena na kondiční přípravu dětí a mládeže s využitím moderních cvičebních pomůcek a tréninkových prostředků. Více než 180 efektivních cvičení, ilustrovaných na fotografiích, se
stane inspirací pro trénink mladých sportovců již od předškolního věku.
Autor také vysvětluje základní pojmy a popisuje pohybové schopnosti
ve vztahu k jednotlivým věkovým obdobím dětství a dospívání.
17×24 cm, šitá vazba, 160 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2065-9

Hana Volfová

BES

Nové vydání úspěšné publikace! Žádný jiný dietní plán
vám nepomůže tak snadno
získat svalovou hmotu
a redukovat přebytečný tuk
jako program Power Eating
vycházející z moderních vědeckých poznatků o výživě.
17×24 cm, šitá vazba,
352 stran, 379 Kč, 17,51 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5289-1

Ivan Mach, Jiří Borkovec

Tomáš Zumr

129 cvičení pro rozvoj sportovních
dovedností
Ivan Pokorný

Power Eating program, druhé,
doplněné vydání
Susan Kleiner

Výživa pro fitness
a kulturistiku

96067

Kondiční příprava dětí
a mládeže

Fitness výživa

69001

Sportovní příprava dětí 2
Zásobník cvičení

Správně načasovaný jídelníček
Heidi Skolnik, Andrea Chernus
V publikaci je mnoho cenných rad a ukázek vzorových jídelníčků, nutričních
projektů a stravovacích
plánů, které využijí nejen
sportovci, ale i zájemci
o zdravou, vyváženou
a dietní stravu.
17×24 cm, 240 stran,
319 Kč, 12,86 €,
ISBN 978-80-247-3847-5

6434

6431

6430

Sportovní příprava dětí
Nové, aktualizované vydání

Výživa pro maximální
sportovní výkon

69023

6983

Rodiče často hledají odpověď na otázku, jaký sport je právě
pro jejich dítě vhodný, a následně, jak dále rozvíjet jeho sportovní talent. Kniha, vycházející z bohatých zkušeností autorů,
populární formou seznamuje rodiče a také trenéry se zásadami
a požadavky na posouzení pohybových předpokladů dětí a jejich rozvoje a přináší doporučení vhodných sportovních aktivit
pro děti s konkrétními předpoklady.
14×21 cm, 224 stran, 289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0527-4

Pohádkové cvičení nejen
pro předškoláky

69021

Děti a sport

69040

46

Sportovní výživa
pro vegetariány a vegany
Mareike Grosshauserová

Výživová specialistka
vysvětluje výhody a nevýhody sportujících vegetariánů, radí, jak se udržet
v kondici a předkládá
zajímavé recepty na vhodná a chutná vegetariánská
a veganská jídla.
17×24 cm, 136 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5527-4

Praktická publikace se zabývá problematikou stravy
hráčů a hráček fotbalu
všech věkových kategorií
a různých výkonnostních
úrovní s cílem dosáhnout
úspěchu s maximálním
využitím energie.
14×21 cm, 176 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0072-9

6995

Doplňky stravy
Jaké si vybrat při sportu
i v každodenním životě
Ivan Mach

17×24 cm, 176 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-4353-0
69003

Moje BIO pochoutky
50 nejchutnějších receptů
Zdeňka Kolláriková,
Ivan Mach

14×21 cm, 108 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-4651-7

Zdraví a životní styl

Smoothies jedině v létě?
To už dávno neplatí! Nyní
mají sezonu po celý rok.
Dejte si v chladných dnech
hřejivá ovocná smoothies
s bylinkovými čaji a kořením. Je to správná volba
pro zdraví.
17×24 cm, 144 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0552-6

Už jste slyšeli o novém
trendu v přípravě smoothies?
Rozmixujte ovoce nebo zeleninu a smíchejte je s vločkami,
semínky, čokoládou... Jako
mávnutím kouzelného proutku
se smoothie změní ve skvělé
jídlo, výživné a velmi zdravé!
17×24 cm, 144 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0313-3

Trápí vás zdravotní
potíže nebo obezita,
i když jíte dost zeleniny,
ovoce, luštěnin a jiné
doporučované potraviny?
Průlomový bestseller
mění pohled na to, co je
opravdu zdravé.
17×24 cm, 280 stran,
369 Kč, 17,10 �,
E R ISBN 978-80-247-4044-7
LL
E
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Gwyneth Paltrow

Radčina kuchařka bez lepku 2
Se spoustou rad a receptů
i bez mléka a vajec
Radka Vrzalová

Objevila se ve vaší
rodině celiakie či
alergie na lepek?
Nevěšte hlavu
a inspirujte se množstvím vynikajících
bezlepkových i bezmléčných receptů
v pokračování úspěšné kuchařky.
21×21 cm, pevná vazba, 248 stran, 339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0281-5

27529

Gwyneth Paltrow není jen skvělá oscarová
herečka, ale také milovnice vaření a autorka
několika kuchařských bestsellerů. Tato kniha
přináší 130 receptů na její oblíbená jídla. Přijdou
vám vhod ve chvíli, kdy máte hlad a málo času.
Najdete tu inspiraci na všechny denní chody,
od jednoduchých snídaní až po pohodové večeře.
Kvalitní a chutné jídlo nemusí být složité
na přípravu. Tuto knížku považuji
za jakousi cestovní mapu pro chronicky
zaneprázdněné kuchaře a kuchařky.
Přeju vám, abyste s její pomocí strávili čas
v kuchyni podle svých představ!
– Gwyneth Paltrow –

Petra Davidová

Nalaďte se na jemné nuance pokrmů,
zjistěte, že polévka
není „pouhou“
předehrou, že dezerty jsou nutným
zpestřením života.
Překvapujte své
chuťové pohárky s kuchařkou Petry Davidové!
21×21 cm, pevná vazba, 224 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0114-6

22505

26063

Inspirujte se stovkou vynikajících
bezlepkových receptů na snídaně,
hlavní jídla, lehké
večeře i moučníky.
Poradíme vám, jak
začít bezlepkově
jíst a nakupovat v České republice.
21×21 cm, pevná vazba, 312 stran, 369 Kč, 16,99 �,
ISBN 978-80-247-5581-6

Pro ty, kdo nestíhají

Kitchen & the City

Radčina kuchařka bez lepku
Se spoustou rad a receptů
i bez mléka a vajec
Radka Vrzalová

Je to tak snadné –
recepty na každý den

22×26 cm, pevná vazba, 288 stran,
499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0437-6

pty do svého
Zařaď te tyto rece
osti
rtoáru ke spokojen
kuchařského repe
celé vaší rodiny!

Radčina kuchařka bez lepku
Slavnosti
Se spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec
Radka Vrzalová
Už se trochu orientujete na „bezlepkovém trhu“, co se týče
každodenního stravování, ale rádi byste svůj jídelníček obohatili
i ve sváteční dny? Další kniha známé autorky vám přináší přes
200 nových receptů, které zpestří vaši slavnostní tabuli. Získáte
inspiraci, co přichystat na Velikonoce i Vánoce, narozeniny,
pro svatební hostinu, den dětí nebo zahradní párty.
21×21 cm, pevná vazba, asi 240 stran, cca 369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-247-3187-2

26064

1967

Zdravá výživa
pro celou rodinu
Kuchařka dnešní doby

Bezlepková kuchařka 2

(Ne)Dokonalá kuchařka

14×21 cm, šitá vazba, 224 stran,
249 Kč, 11,19 �,
ISBN 978-80-247-1270-3

Ája Drahokoupilová

Iva Bušinová, Libuše Kalvodová

Martina Kasalová

21×21 cm, pevná vazba,
240 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5582-3

BESTSELLER

K342

19021

Snižte si cholesterol
pomocí přírodních látek

Bezlepková kuchařka
Kamily K.

Aloys Berg, Andrea Stensitzky,
Daniel König

17×22 cm, 128 stran,
249 Kč, 89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-247-5234-1

Kamila Krajčíková

14×21 cm, 88 stran,
129 Kč, 5,42 �,
ISBN 978-80-271-0208-2

22510

Necítíte se dobře? Jste
unavení a máte špatnou
náladu? Zkuste jednoduchou detoxikaci! V této
knize najdete kompletní
detoxikační program
na 7 dnů včetně všech
receptů a procedur.
17×20 cm, 128 stran,
89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-247-5235-8

22504

39548

nemocí a nadváhy – Překlad bestselleru The
PLANT PARADOX Steven R. Gundry

Zdravé zažívání je klíčem
ke zdravému tělu. Autorka,
„královna smoothies“,
sestavila knihu receptů
na nápoje typu kefír nebo
kombucha, na smoothie
s jogurtem a mnoho dalších
krémových lahůdek.
17×24 cm, 160 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0626-4

Ovlivňují příznivě
psychickou vyrovnanost, posilují imunitu,
chrání srdce a obnovují
celkovou vitalitu. To jsou
smoothies. Tato kniha se
stane vaším oblíbeným
společníkem v kuchyni!
17×24 cm, 144 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-247-5674-5

Dokonalý dárek pro všechny, kdo začínají s vařením! Tuhle
kuchařku sestavila patnáctiletá Ája, zanícená kuchařka, která
všechny recepty pečlivě vybrala a otestovala na své rodině. Její
pokrmy jsou nápadité a jasně popsané, takže je zvládne opravdu
každý. Jako třešničku na dortu najdete v kuchařce i speciální
recept připravený s Ditou Pecháčkovou, spisovatelkou a moderátorkou známého gastronomického pořadu Deník Dity P.

21033

K343

22506

7denní detoxikační program
Marion Grillparzer

Některé potraviny
podporují čisticí procesy
v organismu a tím i hubnutí. Zajímá vás, jak na to?
Dozvíte se to v této knize,
která obsahuje přes 60 receptů na lahodné a zdraví
prospěšné dobroty.
17×24 cm, 144 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0471-0

Skryté nebezpečí zdravých
potravin Proč je „zdravá“ strava příčinou

Recepty pro zdravé zažívání
Eliq Maranik

Rychlý detox

Detox smoothies

Zdravé dobroty na hubnutí
Eliq Maranik

Probiotická smoothies

Čerstvé nápoje plné energie
Eliq Maranik

22507

Pro každé roční období
Eliq Maranik

22500

27532

27527

Misky plné zdravých dobrot
Eliq Maranik

Vegan smoothies

Smoothies na zahřátí

Smoothie bowls
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21×21 cm, pevná vazba, asi 248 stran, cca 379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-271-2196-0

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Zdraví a životní styl
Deník věčné dietářky

Pokud to s hubnutím myslíte
vážně, budete si zapisovat
vše, co sníte a vypijete,
včetně své pohybové aktivity. Pro tento účel autorka
sestavila přehledný deník,
s vylíčením svých redukčních proher a vítězství.
14×21 cm, pevná vazba,
176 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0458-1

Zajímáte se o zdravý životní styl a hubnutí? Opakovaně se
snažíte hubnout a dostavuje se jojo efekt? Tato kniha je právě
pro vás. Provede vás úskalími, na která při hubnutí narazíte.
Poskytne vám konkrétní a jednoduché rady, jak problém řešit.
Pomůže vám změnit denní návyky. Publikace obsahuje i nezbytné jídelníčky pro jednotlivé denní chody.
14×21 cm, pevná vazba, 120 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5718-6

BESTSELLER

2222

Homeopatie a sport
Ilona Ludvíková

14×21 cm, 152 stran,
239 Kč, 10,04 �,
ISBN 978-80-247-4545-9

Jana Pěkná

Jednoduché rady a návody,
které vám přináší tato
knížka, vás budou
inspirovat, abyste vnesli do
svého domova rytmus a řád
a vytvořili z něj místo, které
budete opravdu milovat.
17×24 cm, pevná vazba,
asi 144 stran,
cca 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2086-4

Toužíte vytvořit pro svou rodinu opravdový domov, ale vůbec
nevíte, jak na to? Tady najdete návod, jak postupovat. Naučíte se
používat postupy a triky bytových designérů, díky nimž vše ladí
a skvěle vypadá, ale také dobře funguje. Tato praktická kniha
neobsahuje žádnou nudnou teorii – je plná akčních kroků, cvičení
a pracovních listů, které vás dovedou k vysněnému bydlení.
A bude vás to bavit!
19×24 cm, pevná vazba, asi 192 stran, cca 369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-271-0753-7

Autorka vtipnou a populární formou glosuje
a radí, jak si udělat
„čistku“ ve skříních. Kniha
vás bezbolestně provede
všemi fázemi, a docílíte
tak radosti z každodenní
volby oblečení.
15×24 cm, 112 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5233-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Patricia Janečková

Deník – památník, kam si
budoucí nevěsta zapisuje
všechny kroky příprav svého Velkého dne. U každé
kapitoly si zároveň může
přečíst rady, tipy a doporučení, která usnadní její
předsvatební plánování.
17×24 cm, pevná vazba,
176 stran, 329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-0257-0

2., aktualizované a doplněné vydání
Jitka Abrahámová a kolektiv

Jak na domácnost bez chemie
a jedů 150 snadných a levných receptů
na přírodní čisticí prostředky
Becky Rapinchuk

Chcete omezit používání
chemických prostředků
a jedovatých látek u vás
doma? Vyrobte si snadno
a levně 150 voňavých
a účinných ekologických
čisticích prostředků
z přírodních surovin.
14×21 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 �,
R ISBN 978-80-271-2051-2
E
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Svatební deník
63511

27508

26066

První certifikovaná koučka
stylu pro ČR a SR se s vámi
podělí o cenné rady a tipy,
jak si najít originální styl
oblékání. Začněte vnímat
svůj vzhled jako osobní
značku a definujte ji krok
za krokem.
15×21 cm, pevná vazba,
176 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-5598-4

Detox šatníku
Najděte svůj styl
Petra Šestáková

Markéta Popovičová,
Michaela Kramolišová

Co byste měli vědět
o rakovině prsu

Druhé vydání publikace
naší přední onkoložky je
určeno k poučení široké
veřejnosti. Vysvětluje
rizikové faktory vzniku,
možnosti prevence a zejména současné postupy
při léčbě nádorů prsu.
14×21 cm, 176 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2055-0

30071

Váš průvodce na cestě k vysněnému interiéru

Cesta ke kráse, sebevědomí a charismatu
Dagmar Gabulová

14×21 cm, 80 stran,
85 Kč, 3,95 �,
ISBN 978-80-247-0680-1

Zamilujte si svůj domov

Jak si zařídit domov

Styl

15025

15063

Jan Bydžovský

Jak se dělá svatba
63502

27534

22511

Homeopatie jako šetrná
a zároveň účinná léčba různých zdravotních problémů
má své místo i v pokročilejším věku. Rady ohledně
užití homeopatik jsou
doplněny o tipy na vhodná
cvičení a zdravou stravu.
14×21 cm, asi 144 stran,
cca 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2871-6

Praktická příručka přináší
základní informace o tomto
šetrném, přírodním
způsobu léčby. Seznamte
se s tím, jak homeopatii
v běžném životě používat,
včetně vybavení homeopatické lékárničky.
14×21 cm, 170 stran,
159 Kč, 7,35 �,
ISBN 978-80-271-0676-9

První pomoc
2., přepracované vydání

aneb Vše o nose
Jan Válka a kolektiv
Víte, proč máme nos
a jakou roli sehrál
v dějinách lidstva? A co
třeba nos ve výtvarném
umění nebo kriminalistice? Co o něm říká lékař,
psycholog nebo vinař?
17×24 cm, pevná vazba,
280 stran,
499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-271-0304-1

1938

Eliška Bartlová, Radana Poděbradská,
Ludmila Pszczolková

Kniha známého odborníka
na zdravou výživu obsahuje doporučení týkající
se racionální výživy, ale
i léčebných a redukčních
diet. Nevyhýbá se ani
alternativním výživovým
stylům.
17×24 cm, šitá vazba,
424 stran, 429 Kč, 19,48 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-1459-2

Nos neschováš

Onemocněli jste vy nebo
vaši blízcí Bechtěrevovou
nemocí? V knize najdete
potřebné informace, co
pro zvládnutí nemoci
můžete udělat. Cenné
rady, tipy a cviky pro
každodenní život.
17×24 cm, 272 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2008-6

Homeopatie pro seniory

Poznáváme homeopatii

Jak se léčit šetrně, 2., aktualizované
a doplněné vydání Kateřina Formánková,
Miriam Kabelková, Ilona Ludvíková

Návod na aktivní život a průvodce cvičením
Andrea Levitová, Markéta Hušáková

Vyzkoušejte si s námi
krok za krokem jednoduché cviky vycházející
z moderních postupů
současné rehabilitace.
Ulevte svému tělu od bolesti hlavy, krku, páteře,
nohou i ramen.
14×21 cm, 96 stran,
159 Kč, 7,20 €,
R ISBN 978-80-247-2391-4
E
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27545

Kniha se zaměřuje na odstranění bolestí na principu tzv. přenesené bolesti,
kdy se příčina bolestí
nachází jinde než bolest.
Nyní si sami budete moci
ulevit pomocí tlakové
masáže.
14×21 cm, 88 stran,
159 Kč, 6,68 �,
ISBN 978-80-247-4537-4

Rychlá a účinná úleva
Kamil Ramík

Petr Fořt

BES

Bechtěrevova nemoc

Cviky na vaši bolest

22508

Kamil Ramík

1988

2221

Masáže na vaši bolest

Tak co mám jíst?

16039

Dita Pichlerová

Patricia Janečková

2705

22502

Jak zhubnout
a už nikdy nepřibrat

63519
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Patricia Janečková

První část knihy mapuje
úkony, které k přípravě svatby patří, včetně legislativy
a formalit. Nechybí rady
k výběru všech svatebních
atributů. Druhá část patří
párům, které svou vysněnou
svatbu již prožily.
17×24 cm, šitá vazba,
192 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5817-6

Martin Gregora,
Jana Kropáčková

BES

26049

Kniha pro rodiče
a odborníky na základě
ilustračních fotografiií
přehledně popisuje, co,
kdy, jakým způsobem,
v jaké posloupnosti a proč
by se mělo dítě do jednoho roku naučit.
17×23 cm, pevná vazba,
384 stran, 499 Kč, 22,99 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-3744-7

Vyrobte zábavnou knihu
svému dítěti
Veronika Kubáčová

Chcete si s dětmi hrát
a zároveň rozvíjet
jejich dovednosti? Tento
bohatý zásobník her nabízí
nenáročné herní aktivity
na doma i na ven, výtvarné
inspirace a pohádkové
vyprávění.
14×21 cm, 184 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5468-0

B E S T S E LL

Pohybové hry a cvičení
s miminkem v 1. roce života,
více než 100 nejlepších cvičení
Anne Pulkkinen

Všem rodičům leží
na srdci zdravý vývoj
jejich dítěte – díky podnětům, cvičením a hrám
z této knihy budete moci
své dítě hravou formou
podporovat. Hrát si lze již
s novorozencem!
16×21 cm, šitá vazba,
128 stran, 269 Kč, 10,71 �,
ISBN 978-80-247-3483-5

ER

Celobarevná kniha je určena všem, kteří chtějí porozumět
nejmenším dětem a nabídnout jim kvalitní péči. Vzhledem
k tomu, že největší vliv na rozvoj dítěte v nejranějším věku mají
rodiče, je kniha věnována zejména jim. Čerpat z ní mohou ale
i dětští lékaři, rehabilitační pracovníci, dětské a zdravotní sestry,
pracovnice mateřských center a instruktorky baby klubů. Text je
bohatě vypraven ilustracemi a fotografiemi.
17×23 cm, pevná vazba, 304 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 80-247-1210-5

Jídelníček kojenců a malých
dětí 4., aktualizované vydání

Kateřina Ramil

Martin Gregora, Dana Zákostelecká

Podle návodů pro
začátečníky i pokročilé
uháčkujete vašemu
miminku originální
oblečení (botičky, svetřík, kšiltovku, šatičky,
kalhoty...), ale třeba
i deku do kočárku.
17×24 cm, asi 128 stran,
cca 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2083-3

K240

26059

Hry pro děti od 3 let
Kateřina Zouharová

Eva Kiedroňová

Háčkujeme pro miminka

Zabavte malé neposedy

BES

Nestor české dětské
psychologie, renomovaný autor a uznávaný
odborník zve rodiče
na výpravu do jednoho
období lidského života –
od narození až do
předškolního věku.
14×21 cm, 184 stran,
219 Kč, 9,89 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-0870-6

Moderní poznatky o významu správné manipulace
s novorozencem a malým dítětem
Informace o koupání
novorozenců a malých
kojenců jsou často rozporuplné. Kniha fundovaně
zodpovídá nejčastější
otázky o hravém „plavání“
od narození. Součástí je
DVD s brožurou.
17×23 cm, pevná vazba,
384 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-4667-8

Vyrobte svému dítěti
quiet book! Ručně šitá
kniha vaše dítě zaručeně
zabaví a zároveň mu
pomůže procvičit jemnou
motoriku ručiček na jednoduchých prvcích – suché
zipy, knoflíky, tkaničky…
21×29 cm, 112 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-5831-2

Zdeněk Matějček

Něžná náruč rodičů

1. díl
Eva Kiedroňová

Vyhledávaná příručka o výživě malých dětí vychází již
ve čtvrtém vydání. Najdete v ní pravidla zdravé dětské stravy,
receptář jídel pro kojence a batolata, informace o kojení,
praktické pediatrické rady, jídelníček pro obézní děti, originální
recepty vegetariánských jídel a nejnovější poznatky o potravinových alergiích. Jistě také oceníte, že autor přistupuje
k problematice výživy prakticky a s nadhledem.
14×21 cm, 216 stran, 239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-247-4737-8

Pohyb s říkadly pro nejmenší
26018

26069

BES

BES

Jedinečná publikace
věnovaná rodičům
malých dětí se zabývá
komunikací prostřednictvím gest a znaků, které
děti používají místo slov.
Součástí je také slovník
základních znaků.
14×21 cm, 144 stran,
195 Kč, 8,90 €,
ISBN 978-80-247-2336-5
R
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Jak se rodí vodníčci

27544

26042

Rozvíjej se, děťátko...

Komunikujeme přirozenými znaky a gesty
Terezie Vasilovčík Šustová

Prvních 6 let ve vývoji
a výchově dítěte

2605

26055

Vývoj batolete
Od jednoho roku do tří let

Vše, co potřebuje vědět
nastávající a čerstvá
maminka o péči o děťátko – láskyplně, ale především odborně. Cenná
a úspěšná česká příručka
pro rodiče se dočkala
druhého vydání.
17×24 cm, pevná vazba,
384 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-3781-2
R
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Jak se domluvit s kojencem
a batoletem

Pro děti od 6 týdnů do 5 let
Zuzana Pospíšilová, Petra Poláčková

BES

26073

20×25 cm, pevná vazba,
152 stran, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-3699-0

Moderní poznatky o významu správné stimulace kojence v souladu s jeho psychomotorickou vyspělostí Eva Kiedroňová

Narození děťátka s sebou přináší radost i mnoho tušených, ale
také naprosto nečekaných starostí a otázek. Kniha českých
odborníků vás bezpečně provede prvními měsíci života vašeho
potomka a zodpoví nejčastější dotazy týkající se jeho zdraví a potřeb, chce být tím nejlepším rádcem v péči o něj. Pokud hledáte
rychlou pomoc či radu, neváhejte a sáhněte po knize, která vyšla
již ve čtvrtém vydání.
14×21 cm, pevná vazba, 128 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5719-3

25008

26043

2., aktualizované vydání
Martin Gregora, Miloš Velemínský ml.

Martin Gregora

20×25 cm, pevná vazba,
160 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5085-9

Martin Gregora, Milena Dokoupilová

Čekáme děťátko

26038

Vývoj dítěte
do jednoho roku
Jak to vidí lékař a jak táta

Maminčin domácí lékař, 4., přepracované vydání

26075

Čekáte miminko? Buďte připraveni díky nové české knize
o těhotenství a mateřství! Čerpejte informace od zkušeného
gynekologa a vyhledávaného pediatra! Tandem úspěšných autorů
přináší aktuální gynekologické a pediatrické poznatky, uspořádané
do vyčerpávající, přehledné a graficky atraktivní příručky. Zjistíte
nepostradatelné informace o porodu, šestinedělí, kojení, výživě
dítěte, očkování i nejčastějších dětských nemocech. Zcela nové
jsou kapitoly o koupání, plavání a správné manipulaci s dítětem
a také o významu péřové peřinky pro kojence.
21×29 cm, pevná vazba, 256 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5579-3

Péče o novorozence a kojence

2584

Martin Gregora, Miloš Velemínský ml.

26061

Těhotenství a mateřství
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26068

Rodičovství

Všechny rodiče jistě potěší krátké rytmické básničky, které doprovázejí
jednoduché cviky a slouží
nejen pro zpestření
cvičení, ale napomáhají
i rozvoji řečových dovedností dětí.
14×21 cm, 128 stran,
219 Kč, 9,89 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-2769-1

Publikace se symbolem

Jak rozvíjet pohyb, emoce
a smysly
Pozorné a spokojené dítě
Petra Poláková

Kniha pro rodiče
vysvětluje, jak lze u dětí
hravou formou rozvíjet
pohyb, emoce a smysly,
usnadnit jejich předškolní
přípravu a zároveň pomoci
dětem s poruchami učení
a chování.
14×21 cm, 176 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0760-5

též jako e-kniha

Rodičovství
Michaela Pugnerová, Ivana Dušková

Praktická příručka představuje rodičům a pedagogům kritéria pro úspěšný vstup dítěte do školy
a také na 90 pracovních
listů určených k nácviku
klíčových schopností
(před)školáka.
21×29 cm, 160 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0573-1

Dana Kutálková

14×21 cm, 224 stran,
249 Kč, 9,85 �,
ISBN 978-80-247-3687-7

Kniha se věnuje dětem
s tzv. velkým potenciálem,
jejich ideálnímu vedení
a rozvoji. Rodičům a učitelům přináší doporučení,
jak se k těmto dětem
chovat a jak jim pomoci,
aby byly šťastné.
16×24 cm, 160 stran,
279 Kč, 12,89 �,
E R ISBN 978-80-271-0512-0
LL
E
S
T
S
E
B

Jak na svého teenagera

26053

Jak připravit dítě do 1. třídy
3., aktualizované vydání
Dana Kutálková

14×21 cm, 200 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-4856-6

Jak přežít svou vlastní pubertu

Manuál pro rodiče
Gill Hines, Alison Baverstock

Kniha předkládá rodičům
možnosti, jak vhodným
způsobem reagovat na projevy ADHD, jak zmírnit
problémy, které jejich děti
mají, a zabývá se vhodným
řešením případných
výchovných obtíží.
14×21 cm, 264 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5347-8

Budu správně mluvit
Chodíme na logopedii

Přináší vám výchova
teenagera více starostí než
radostí? Praktický průvodce
řeší různé situace a problémy a nabízí mnoho příkladů,
ukázkových rozhovorů
a rad pro klidnější soužití
s teenagerem.
14×21 cm, 224 stran,
289 Kč, 14,15 �,
ISBN 978-80-247-5144-3

i s učiteli a rodiči
Markéta Švamberk Šauerová

Minecraft průvodce pro rodiče
26057

Rady pro rodiče
Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

3670

27510

Máme dítě s ADHD

26037

Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu
Monika Stehlíková

Knížka o pubertě pro
puberťáky. Rodiče, učitelé,
dokonce ani kamarádi ti
nerozumějí? Nerozumíš
už ani sám sobě? Zkrátka
hustý období. Zvládni ho
díky radám a tipům v téhle
super knížce.
14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-5395-9

Hlavu vzhůru, rodiče!
26076

Moje děti, tvoje děti,
naše šťastná rodina
Kateřina Novotná, Iva Kyselá

Na výchovu selským rozumem
Milena Mikulková, Olga Pazerini

Z mámina blogu

Je důležitější připravit děti
na cestu než cestu pro
děti! Kniha není příručkou
pro dokonalé rodiče, ale
je průvodcem pro rodiče
odhodlané a statečné. Ocení
ji především ti, kteří chtějí
dát dětem sami sebe.
17×24 cm, 224 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-5606-6

Tento laskavý a praktický průvodce vás provede vztahy
a komunikací v tzv. komponovaných rodinách, poskládaných
z částí rodin předchozích. Na skutečných příbězích z odborné
poradenské praxe vám autorky ukážou řešení každodenních
rodinných situací. Naučte sebe i zdánlivě nesourodou skupinku
nevlastních i vlastních rodičů, sourozenců, bývalých partnerů
a prarodičů, jak spolu vycházet.
14×21 cm, 200 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-2891-9

Praktické rady pro rodiče dětí hrajících
Minecraft
Cori Dusmannová

Pohltil vaše dítě Minecraft? Tato kniha vám
pomůže pochopit, co přesně Minecraft je a proč
ho děti milují. Minecraft
může nabídnout mnohem
víc, než jste zvyklí od
běžných her očekávat.
14×21 cm, 296 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5286-0

63040

Inspirativní sborník
her a aktivit pomůže
předškolákům i mladším
školákům, aby se z nich
stali přemýšliví a citliví
čtenáři a objevování světa
knih pro ně bylo báječným
dobrodružstvím.
14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0743-8

Nadané dítě
30050

Z předškoláka školákem

26550

Jak se stát čtenářem
Hana Havlínová

21024

26074

Chci číst jako táta s mámou

Pedagogika

4466

50

188 chytrých „vychytávek“ pro maminky
s miminky
Julia Lanzke
Ty nejlepší „vychytávky“
z „maminkovského blogu“
a mnoho dalších chytrých
a snadných nápadů pro
usnadnění každodenního
života s miminkem tak,
aby byl pohodlnější,
bezpečnější a veselejší.
17×20 cm, šitá vazba,
192 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2016-1

Pedagogika

Základní učební text pro
studenty pedagogických
oborů reaguje na aktuální
potřeby profesní přípravy
učitelů na fakultách
i v praxi. Ve druhém vydání
byl podstatně rozšířen
a doplněn o nová témata.
17×24 cm, šitá vazba,
456 stran, 429 Kč, 17,16 €,
ISBN 978-80-247-3357-9

Psychologie v učitelské praxi
Václav Holeček

Osobnostní a sociální rozvoj
21015

27004

2789

2., rozšířené a aktualizované vydání
Alena Vališová, Hana Kasíková (eds.)

Publikace se zaměřuje
na osobnost učitele
a jeho roli, na sociální
interakci učitel–žák a učitel–rodič, na nevhodné
chování žáků, ale i na
chyby, kterých se učitelé
mohou dopouštět.
17×24 cm, 224 stran,
319 Kč, 13,40 €,
ISBN 978-80-247-3704-1

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

aneb Strom, mozaika a vzducholoď
Petr Soják

Jste pedagog nebo se
pohybujete na poli pomáhajících profesí? Zajímají
vás vztahy ve skupině,
skupinová dynamika, psychohygiena či prevence
vyhoření? Tato kniha je
určena právě vám.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0342-3

Sociální psychologie
pro pedagogy

2., přepracované a doplněné vydání
Zdeněk Helus
Publikace objasňuje, jak
psychologie pomáhá porozumět člověku uprostřed
civilizace. Klíčové kapitoly
jsou věnovány základním
psychickým jevům, procesům a činnostem a rovněž
tématu osobnosti.
14×21 cm, 400 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4674-6

Učebnice uvádí čtenáře
do tajů nejstarších
pedagogických disciplín,
obecné pedagogiky
a didaktiky, včetně jejich
dějin. Najdou tu i četné
poznámky, zajímavosti
a rozmanité úkoly.
17×24 cm, 248 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-5039-2

Publikace určená studentům pedagogických oborů je zaměřena
na vývojové období dětí, se kterým budou budoucí pedagogové
pracovat nejčastěji – na mladší školní věk a starší školní věk.
Kniha prezentuje obecnou, vývojovou, pedagogickou a sociální
psychologii, dále seznamuje s významem psychoterapie a charakterizuje náplň psychologie práce. Celý text doprovázejí příklady
z praxe autorek.
17×24 cm, 280 stran, 339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0532-8

Pedagogika pro učitele

2346

Michaela Pugnerová a kolektiv

Markéta Dvořáková, Zdeněk Kolář,
Ivana Tvrzová, Růžena Váňová

27056

21022

Pro studenty pedagogických oborů

27039

Základní učebnice pedagogiky

Psychologie

Techniky osobnostního rozvoje
a duševní hygieny učitele
Markéta Švamberk Šauerová

Milí pedagogové,
nevěšte hlavy, je tu publikace, která vám ukáže tu
správnou cestu k posílení
psychické odolnosti a naučí vás základům duševní
hygieny. Odteď již žádný
syndrom vyhoření.
17×24 cm, 280 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0470-3

Pedagogika

Psychologie učení

Úspěšná publikace
charakterizuje základní
psychické jevy, procesy
a činnosti. Klíčové kapitoly
jsou věnovány problematice osobnosti z hlediska
skladby, vývoje a začlenění
do společnosti.
17×24 cm, 312 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-4675-3

Kniha klade důraz nejen
na teoretické koncepce
učení, ale i na problémy
v současné praxi. Edukace
založená na důkazech
podložených výzkumy je
současným trendem v psychologii i pedagogice.
14×21 cm, asi 176 stran,
cca 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2853-2

Vychovatelství
27018

27050

Výchova ke zdraví

2., aktualizované vydání
Jitka Machová, Dagmar Kubátová
a kolektiv
Výchova ke zdraví je
jednou z priorit základního
vzdělávání a promítá se
do celého života školy.
Kniha určená stávajícím
i budoucím učitelům klade
důraz na prevenci a zdravý
životní styl.
17×24 cm, 312 stran,
429 Kč, 18,02 �,
ISBN 978-80-247-5351-5

25066

27026

Školní poradenství

Dana Knotová a kolektiv

17×24 cm, 264 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4502-2
2797

Sociální dovednosti
ve škole

Ilona Gillernová, Lenka Krejčová
a kolektiv

17×24 cm, 248 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-3472-9

Poruchy socializace u dětí
a dospívajících Prevence životních
selhání a krizová intervence
Richard Jedlička a kolektiv

Monografie se zaměřuje
na problematiku výchovy,
projevy rizikového chování, zvládání obtížných
životních situací, prevenci
sociální patologie,
socializaci, sociální normy
a mnohé další.
17×24 cm, 544 stran,
559 Kč, 25,83 �,
ISBN 978-80-247-5447-5

Publikace vymezuje
předmět a historii sociální
psychologie, prezentuje
jedince a jeho sociální
chování, jedince v interakci a skupinu. Autory jsou
přední čeští a slovenští
odborníci.
17×24 cm, 416 stran,
499 Kč, 22,47 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-1428-8

27037

2086

BES

Učebnice teoretických základů oboru
Stanislav Bendl a kolektiv
Kniha přináší poznatky
z obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy,
pedagogiky volného času,
multikulturní výchovy,
ale i z oblasti sociální
psychologie a speciální
pedagogiky.
17×24 cm, 312 stran,
399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-4248-9

Sociální psychologie

2., přepracované a rozšířené vydání
Jozef Výrost, Ivan Slaměník

Jan Průcha

Rozvoj inteligence u dětí
od 3 do 6 let
Katharina Bäcker-Braun

S ohledem na praxi
popisuje autorka vývojová
stadia rozvoje inteligence
dětí navštěvujících mateřskou školu. Přináší rady,
které pomohou individuálnímu a celostnímu vedení
rozvoje dětí.
14×21 cm, 200 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4798-9

2079

Nejdůležitější oblasti
psychodiagnostiky,
psychoterapie a klinického
poradenství zahrnuje
čtvrté vydání knihy, které
v posledních letech úspěšně slouží jako základní
učebnice oboru.
17×24 cm, 608 stran,
639 Kč, 29,28 �,
E R ISBN 978-80-247-1049-5
LL
E
S
T
S
E
B

Moderní didaktika

Lexikon výukových a hodnoticích metod
Robert Čapek

BES

Konec školní nudy

Didaktické metody pro 21. století
Dagmar Sieglová

Autor oslovuje všechny
pedagogy novým, moderním způsobem a ukazuje
jim cestu k efektivnímu
praktickému vyučování.
Provází učitele logickým
sledem činností při přípravě
a realizaci výuky.
17×24 cm, šitá vazba,
624 stran, 699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-247-3450-7
R
E
LL
E
S
T

Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů díky knize
aktivně zapojí své žáky
a studenty do vyučování,
a to prostřednictvím interaktivních technik a metod
zaměřených na rozvoj
klíčových dovedností.
16×24 cm, 336 stran,
429 Kč, 19,82 �,
ISBN 978-80-271-2254-7

Pedagogika
2., přepracované a doplněné vydání
Dagmar Šafránková

27052

2., přepracované a doplněné vydání
Zdeněk Helus

27551

2347

Úvod do psychologie

Publikace svou vyváženou
koncepcí poskytuje
komplexní pohled na problematiku psychického
vývoje jedince. Druhé
vydání je v mnohém
aktualizováno a doplněno
o novější informace.
17×24 cm, šitá vazba,
368 stran, 459 Kč, 21,21 �,
E R ISBN 978-80-247-1284-0
LL
E
S
T
S
E
B

Učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální
pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka
poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor
k vlastnímu pedagogickému uvažování. Jejím cílem je podporovat
samostatné pedagogické myšlení, tvořivost a prostřednictvím
variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení.
Je určena jak pedagogům stávajícím, tak těm budoucím.
14×21 cm, asi 368 stran, cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5511-3

Psychický vývoj dítěte
a výchova
Jak porozumět socializačním obtížím

21009

Aktualizovaná publikace seznamuje se základy kvantitativně orientovaného výzkumu
v pedagogice. Vysvětluje
mj. podstatu měření, jeho
úrovně a vlastnosti. Věnuje
se nejčastěji používaným
metodám sběru dat.
17×24 cm, 256 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-247-5326-3

4., přepracované a doplněné vydání
Dana Krejčířová, Pavel Říčan

Richard Jedlička
Dětství a mládí jsou klíčová období, která v mnohém zásadně
určují další život člověka. Publikace se zabývá psychickým
vývojem dětí od doby ještě před narozením až do problémového
období dospívání. Na základě rozsáhlého materiálu, doloženého
podrobnými kazuistikami, poukazuje na to, jaké možnosti a limity má výchova v rámci rodiny i školy, a to vzhledem k individuálním zvláštnostem dětí.
17×24 cm, 280 stran, 399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-0096-5

Pedagogická psychologie
pro učitele
Psychologie ve výchově a vzdělávání

27058

Publikace je nezbytným
studijním materiálem
pro všechny studenty
učitelství. Tematizuje
problematiku dějin
výchovy a vzdělávání
v novověku a moderní
době.
14×21 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,88 €,
ISBN 978-80-247-2429-4

2., aktualizované vydání
Josef Langmeier, Dana Krejčířová

32014

výzkumu, 2., aktualizované vydání
Miroslav Chráska

Dětská klinická psychologie

Vývojová psychologie
2094

Metody pedagogického
výzkumu Základy kvantitativního

2794

Tomáš Kasper, Dana Kasperová

27048

2723

Dějiny pedagogiky

51

Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík
Vysokoškolští studenti pedagogických oborů, učitelé, vychovatelé
a trenéři jistě ocení publikaci, která se věnuje psychologickým otázkám
učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci
setkávají, a představuje diagnostické metody a výzkumné přístupy
využívané v pedagogické psychologii i při pedagogické diagnostice.
17×24 cm, šitá vazba, 528 stran, 549 Kč, 25,36 �,
ISBN 978-80-271-0586-1

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Pedagogika

Eva Opravilová
Publikace vysvětluje systémy předškolní výchovy a vzdělávání,
stanovuje cíle předškolní výchovy (postavení dítěte, jeho potřeby a práva), monitoruje vzdělávací programy v mateřských
školách. Spojováním teorie s praxí autorky nabízejí možnosti,
jak rozvíjet pedagogické myšlení, jak strukturovat činnost dítěte v MŠ, poskytují přehled, jak hodnotit výsledky předškolního
vzdělávání, jak připravit děti na školu.

Marcela Kotová
Svět je plný muzikálů, které krášlí scény tisíce divadel. Ponořte
se také do víru pohádek a písniček a zahrajte si s dětmi malé
muzikály inspirované pohádkovými dobrodružstvími z říše
skřítků, zvířátek či loupežníků. Vytvořte si scénu a kostýmy
podle svých představ a pozvěte kamarády, rodiče či spolužáky
na opravdové muzikálové představení!
17×24 cm, 144 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2070-3

Učební text pro studenty pedagogických oborů, kteří se zabývají metodami vyučování čtení a psaní. Budoucí pedagogové
zjistí, jak pracovat s živou abecedou a se slabikářem, jaký typ
slabikáře si vybrat, které pomůcky je možné využívat a mnoho
dalšího. Pozornosti neunikly ani specifické poruchy u dětí,
jejich příčiny a jak moc ovlivňují průběh vyučování.

Snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy
je stejně stará jako nemoci
a postižení. Ovšem i tam,
kde léčba není možná, lze
usilovat o kvalitní výchovu,
vzdělávání a osobnostní
rozvoj.
14×21 cm, 168 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0095-8

Kateřina Kroupová a kolektiv

14×21 cm, pevná vazba,
328 stran, 399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-5264-8
27012

Čeština zajímavě a komunikativně I pro 6. a 7. třídu
Květoslava Klímová,
Ivana Kolářová

14×21 cm, 296 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4112-3

Logopedie

27017

Vady řeči u dětí
27006

27525

27007

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Slovník speciálněpedagogické terminologie
Vybrané pojmy

Kniha se jako první
na českém trhu zaměřuje
na výchovu a vzdělávání
v muzikoterapii. Přináší
přehled teorie i metodických
postupů, zásobník technik
a konkrétních cvičení včetně
relaxačních.
14×21 cm, 248 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-247-4238-0

Speciální pedagogika

2., aktualizované a doplněné vydání
Josef Slowík

27045

Marie Beníčková

14×21 cm, 288 stran, 339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0289-1

Publikace představuje
specifickou poruchu
učení – dyslexii – od předškolního věku až po obtíže
dospělých. Zaměřuje se
jak na teoretické poznatky
a výzkumy, tak na to, jak je
aplikovat do praxe.
17×24 cm, 248 stran,
369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-247-3950-2

Kniha nekonvenční formou přibližuje čtenářům
dosud obávaný a nepříliš
populární obor psychiatrie. Vysvětlí i nemedicínsky vzdělanému čtenáři
základní psychiatrické
pojmy a hlavní diagnózy.
14×21 cm, 168 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4733-0

Muzikoterapie a edukace
27055

Martina Fasnerová

Helena Kučerová

Knihu ocení učitelé MŠ
i rodiče budoucích předškoláků, kterým pomůže
posoudit, zda je jejich dítě
zralé pro vstup do mateřské školy. Popisuje
každodennost ve školce
a význam kolektivu.
14×21 cm, 256 stran,
349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4435-3

Porozumějte příčinám, projevům a sociálním dopadům poruch
psychického vývoje! Kniha poskytuje jasný přehled nejběžnějších projevů prožívání a chování lidí nacházejících se na hranici mezi normou a patologií, popisuje dopady na lidskou
psychiku a sociální okolí a předkládá soubor dokumentujících
kazuistik. Je určena studentům psychologie, pedagogických
oborů, pracovníkům pomáhajících profesí i odborníkům.
17×24 cm, 296 stran, 359 Kč, 16,59 �,
ISBN 978-80-247-5452-9

Prvopočáteční čtení a psaní

Psychiatrické minimum
2349

27023

Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat
a rozvíjet, 2., rozšířené a aktualizované
vydání Soňa Koťátková

Návody pro praxi
Ilona Kejklíčková

2702

Michaela Pugnerová, Jana Kvintová

Dítě a mateřská škola
27515

Přehled poruch psychického
vývoje

Psychologické souvislosti
Lenka Krejčová

Kniha seznamuje studenty a odbornou veřejnost
s vybranými sociálně
deviantními jevy. Autoři
věnují pozornost především těm, které mají
vyšší stupeň nebezpečnosti pro společnost.
17×24 cm, 232 stran,
369 Kč, 15,50 �,
ISBN 978-80-247-5046-0

Pohádkové minimuzikály
pro děti

17×24 cm, 224 stran, 329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-247-5107-8

Dyslexie

patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení, 2., rozšířené a aktualizované vydání
Slavomil Fischer, Jiří Škoda

Kniha předkládá teoretickou analýzu šikany mezi
dětmi a mládeží založenou
na nejnovějších teoriích
lidské agrese, na sociální
psychologii skupiny dětí
a teorii ontogenetického
vývoje.
17×24 cm, 416 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-2992-3

Vývoj pedagogiky
a psychologie i systémové
změny školství a školské
politiky způsobují terminologický pohyb ve vědách
o vzdělávání, který
se snaží zachytit tento
oceňovaný slovník.
14×21 cm, pevná vazba,
192 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-3710-2

Předškolní pedagogika

Sociální patologie Závažné sociálně

27066

S ohledem na praxi
popisuje autorka vývojová
stadia rozvoje inteligence
dětí navštěvujících mateřskou školu. Přináší rady,
které pomohou individuálnímu a celostnímu vedení
rozvoje dětí.
14×21 cm, 200 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4798-9

Pavlína Janošová, Lenka Kollerová,
Kateřina Zábrodská, Jiří Kressa,
Mária Dědová

2358

583 vybraných hesel
Zdeněk Kolář a kolektiv

2164

Katharina Bäcker-Braun

Psychologie školní šikany

Výkladový slovník z pedagogiky

27040

Rozvoj inteligence u dětí
od 3 do 6 let

27005

27037
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Publikace informuje
o nových postupech v logopedické praxi a o nutnosti
pečlivě a individuálně zvažovat vývoj řeči u každého
dítěte. Pro praxi slouží
cvičení, která obsahují řadu
konkrétních návodů.
17×24 cm, 224 stran,
329 Kč, 13,82 �,
ISBN 978-80-247-3941-0

Jiřina Klenková

Publikace přináší
poznatky o problematice
komunikace a patologie
v oblasti komunikačních
schopností. Je určena
studentům pregraduální
přípravy ve speciální
pedagogice.
14×21 cm, 228 stran,
269 Kč, 12,18 �,
E R ISBN 978-80-247-1110-2
LL
E
S
T
S
E
B

Pedagogika

Nepozornost, hyperaktivita
a impulzivita

Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych
a kolektiv
Publikace se věnuje jak nezbytné terminologii, tak právní úpravě
postavení osob s mentálním postižením, jejich diagnostice,
vzdělávání a příslušným sociálním službám. Čtenář získá
přehled o osobnostní struktuře člověka s mentálním postižením
a o speciálněpedagogické podpoře pro žáky. Kniha se nevyhýbá
ani citlivým oblastem emocí, partnerských vztahů a sexuality.
Důraz klade i na roli rodinného prostředí.
17×24 cm, 392 stran, 499 Kč, 23,10 �, ISBN 978-80-271-0378-2

27044

Andragogika

Jan Průcha

2., aktualizované a rozšířené vydání
Milan Beneš
V druhém, podstatně rozšířeném vydání publikace byly doplněny
části týkající se vývoje vzdělávání dospělých v ČR, andragogiky
jako vědní disciplíny i didaktických otázek. Zohledňuje zejména
poznatky spojené se sociologickým pohledem na učení se
dospělých. Kniha obsahuje příklady organizace vzdělávání
dospělých, zabývá se jeho cílovými skupinami a andragogickými
profesemi.
17×24 cm, 176 stran, 259 Kč, 10,88 �,
ISBN 978-80-247-4824-5

21007

Kognitivní trénink pro třetí věk
100 cvičení pro rozvoj koncentrace,
kreativity, paměti a verbálních dovedností
Jana Bílková

Cvičení paměti,
pozornosti, koncentrace
a verbálních schopností,
sloužící k rozvoji mentální
kondice, ocení pracovníci
pomáhajících profesí
i vedoucí zájmových
a skupinových aktivit.
17×24 cm, 248 stran,
329 Kč, 13,82 �,
ISBN 978-80-271-0067-5

21017

2357

27054
27036

2., přepracované a aktualizované vydání

Publikaci o metodách
výzkumu vzdělávání
dospělých, která objasňuje
témata a problémy, jež
je potřeba zkoumat
na tomto poli, ocení nejen
studenti a učitelé andragogiky a pedagogiky.
17×24 cm, 152 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-5232-7

Kognitivní trénink v praxi
26062

Mentální postižení

Vybraná rizika používání internetu
Anna Ševčíková a kolektiv

Andragogický výzkum

Seznamte se s druhým,
aktualizovaným a rozšířeným vydáním úspěšného
slovníku andragogiky,
vzdělávání a rozvoje
lidských zdrojů zaměřeným
na termíny a základní
reálie daného oboru.
14×21 cm, pevná vazba,
320 stran, 449 Kč, 18,86 �,
ISBN 978-80-247-4748-4

Kniha se soustředí
především na praktické
procvičování kognitivních
funkcí a nezapomíná ani
na další faktory, které
mírné poruchy, demence
a jiná kognitivní selhávání
doprovázejí.
17×24 cm, 176 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-5580-9

ADHD u dospělých je stále výraznějším klinickým tématem.
Objevuje se často v kontextu duálních diagnóz v adiktologii –
kombinace závislostí a ADHD je mimořádně závažná a komplikovaná. Kniha vychází z výsledků největšího klinického projektu
v Evropě, zaměřeného na tuto otázku. Shrnuje současné znalosti
epidemiologie, etiologie, klinického obrazu, představuje nástroje pro diagnostiku a dosavadní zkušenosti z léčby.
17×24 cm, 208 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0387-4

Kniha nabízí psychologický
pohled na rizika přítomnosti
dětí a dospívajících
na internetu (jeho nadměrné užívání, kyberšikana,
navazování rizikových
kontaktů ap.) a přináší rady,
jak těmto úskalím čelit.
14×21 cm, 184 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-5010-1

Andragogický slovník

2., rozšířené vydání
Jana Klucká, Pavla Volfová

Michal Miovský a kolektiv

Děti a dospívající online

Autorka představuje
didaktiku dospělých jako
vědeckou disciplínu,
vysvětluje základní pojmy
a zabývá se specifičnostmi oboru a jejich
aplikacemi v reálném
vzdělávacím procesu.
17×24 cm, 224 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-0051-4

2., aktualizované a rozšířené vydání
Jan Průcha, Jaroslav Veteška

Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Poruchy pozornosti často
přetrvávají do dospělosti a přinášejí s sebou
nejrůznější potíže. Publikace
popisuje možnosti zvládání
úskalí tohoto syndromu,
ale i využití jeho pozitivních
aspektů.
14×21 cm, 168 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0204-4

Didaktika dospělých

Publikace klade důraz
na jedinečnost role učitele.
Při inkluzivním vzdělávání
musí být učitel kompetentní v obecné didaktice
a používat její nástroje tak,
aby zapojil všechny žáky –
to je klíč k úspěchu.
14×21 cm, 216 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0789-6

Diagnostika a terapie ADHD

Zápory i klady ADHD v dospělosti
Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová

Kniha předkládá rodičům
možnosti, jak vhodným
způsobem reagovat na projevy ADHD, jak zmírnit
problémy, které jejich děti
mají, a zabývá se vhodným
řešením případných výchovných obtíží.
14×21 cm, 264 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5347-8

Lucie Zormanová

Pedagogové i studenti se
dozvědí vše podstatné
o dopadu deficitů dílčích
funkcí a oslabení kognitivního výkonu na edukaci dětí
předškolního a mladšího
školního věku, o jejich
diagnostice a intervenci.
17×24 cm, asi 224 stran,
cca 329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-0621-9

Edukace seniorů

Geragogika a gerontodidaktika
Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová

Volný čas seniorů
27520

Rady pro rodiče
Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

25081

27510

Máme dítě s ADHD

Efektivní vzdělávání všech žáků
Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda

19026

Praktická příručka doporučuje
postupy, které se osvědčily
pro zlepšování seberegulace,
sebeuvědomování, duševního
zdraví a socializace dětí
a dospívajících. Obsahuje
řadu technik, aktivit, her
a meditací.
17×24 cm, 296 stran,
439 Kč, 20,28 �,
ISBN 978-80-271-0852-7

Inkluzivní vzdělávání

27038

Publikace známého amerického psychologa pojednává
o zoufalé neschopnosti
současných mladých mužů
zvládnout nástrahy virtuální
reality a dospět. Alarmující
apel vzbudil celosvětový zájem odborníků i veřejnosti.
17×24 cm, 280 stran,
459 Kč, 21,21 �,
ISBN 978-80-247-5797-1

Deficity dílčích funkcí
a oslabení kognitivního výkonu
Milan Valenta a kolektiv

27062

154 technik a aktivit
Debra Burdick

Znevýhodněný žák
27060

Mindfulness u dětí
a dospívajících

27051

Jak technologie připravuje muže o mužství
a co s tím
Philip Zimbardo, Nikita D. Coulombová

27536

21003

Odpojený muž
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Stárnutí populace je
významným demografickým
trendem současnosti,
celosvětově se stává
problémem 21. století.
Proto roste naléhavost
požadavku celoživotního
učení a vzdělávání.
17×24 cm, 232 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5446-8

Publikace se symbolem

Kamil Janiš, Jitka Skopalová

Autoři předkládají
teoretická východiska
zdůvodňující volnočasové
chování seniorů, z nichž
model determinantů
volnočasového chování
je pro Českou republiku
zcela nový.
14×21 cm, 160 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-247-5535-9

též jako e-kniha

Psychologie pro každého
aneb Jak se srovnat sám se sebou
Možná díky této knize zjistíte, že váš život má ve svých rukou
tajemný tvor jménem Srovnávání. Sedí ve vašem podvědomí
a neustále našeptává. Nyní máte jedinečnou příležitost zjistit,
jak tyto skryté mechanismy odhalit, jak se nenechat v různých
situacích svázat tlakem a očekáváními druhých lidí či svými
vlastními představami. Změňte svůj pohled tak, abyste mohli
jednat svobodně a podle svého vlastního uvážení!
14×21 cm, 136 stran, 199 Kč, 9,19 �, ISBN 978-80-247-5795-7

Průvodce světem lží a klamů
Lenka Mynaříková
Tato publikace je příručkou první pomoci pro případ lhaní. Zajímá vás
vše okolo lhaní? Chcete
prokouknout lháře? Nebo
vy sami lžete a chcete
se zdokonalit? Chcete se
dozvědět více?
14×21 cm, 160 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0279-2

Ženy, klíč ke spokojenosti
je v nás
Sebevědomí, emoce, vztahy
Charlotte Benátská

Naučte se využívat tajemství přirozeného cyklu
ženské energie! Okouzlete
toho, koho chcete, a dělejte věci ve správný
čas. Kniha nabízí ženám
tipy a praktické rady pro
každodenní život.
14×21 cm, 168 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-5823-7

Díky této knize získáte
klíč k harmonii v partnerských a rodinných vztazích. Srozumitelné texty
a praktické návody vám
budou cennou příručkou
pro život takový, jaký si
přejete mít.
14×21 cm, 168 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2032-1

Asertivitou proti stresu

25081

V současné době vedle
sebe žijí tři až čtyři generace s odlišnými životními
zkušenostmi. Potkávají se
ve vztazích, na pracovišti,
doma. To je velká výzva,
jak se společně posunout,
vzájemně se od sebe učit.
14×21 cm, asi 136 stran,
cca 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-2139-2

Nepozornost, hyperaktivita
a impulzivita

Zápory i klady ADHD v dospělosti
Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová
Poruchy pozornosti často
přetrvávají do dospělosti
a přinášejí s sebou nejrůznější potíže. Publikace
popisuje možnosti zvládání
úskalí tohoto syndromu,
ale i využití jeho pozitivních aspektů.
14×21 cm, 168 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0204-4

2., přepracované a doplněné vydání
Ján Praško, Hana Prašková

BES

Publikace je druhým, přepracovaným a doplněným
vydáním velmi úspěšné
a vyhledávané praktické
příručky, která je vhodná
pro každého, kdo chce
zlepšit svoje komunikační
dovednosti.
14×21 cm, 280 stran,
289 Kč, 13,35 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-1697-8

Témata knihy jsou složena
z jednotlivých milníků
ženy na cestě k sebeúctě
a k nalezení či potvrzení
vlastní hodnoty. Být spokojenou ženou je totiž umění,
které objevujeme snad
celý život.
17×24 cm, 160 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0847-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

The Beastess

14×21 cm, 152 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5728-5

2568

Martin Vasquez a kolektiv

Empatie
Vcítění v každodenním životě
Jirina Prekop

14×21 cm, 132 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-0672-6
25040

Jak (ne)rozumět emocím
stárnoucích rodičů
Tomáš Novák

14×21 cm, 112 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5152-8

27519

Caroline Fibaek, Stine Fürst

Networking
Jak získat nové klienty
a obchodní partnery

Laskavý průvodce hormonální terapií, v němž se autorky
snaží překlenout bariéry
mezi klasickou a alternativní medicínou. Zpracovaly
témata od PMS přes fertilitu
až po menopauzu a doplnily
řadou diagnostických testů,
rad i receptů.
17×24 cm, šitá vazba,
184 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0607-3

3., aktualizované a doplněné vydání
Tomáš Novák, Věra Capponi
Představujeme vám průvodce na cestě za vymezováním hranic vůči vašim
komunikačním partnerům.
Pomůže vám v orientaci
ve vlastních motivech jednání a podpoří vaši snahu
vést vyrovnaný život.
14×21 cm, 168 stran,
199 Kč, 8,96 �,
ISBN 978-80-247-3869-7

Hlavu mírně vzhůru, ženy!
Vlastní cestou k sebeúctě
Milena Mikulková, Olga Pazerini

27523

Dokonalost neznamená
štěstí
aneb Jak neztratit sám sebe

Lenka Schánová

14×21 cm, 160 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5533-5
25065

Sebedůvěra – cesta
k úspěchu
Tomáš Novák

14×21 cm, 128 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5445-1

Sám sobě psychologem

Asertivně do života
25036

2649

Generace X, Y, Z
Monika van den Berg

40010

21030

Jak se vzájemně chápat

14×21 cm, 144 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5478-9

Hormony v harmonii

Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
4852

Slaďte diář s hormony
Markéta Raková

27542

25076

Někdy krásná, jindy moudrá

The Beastess

Kniha nabízí hry
k tréninku improvizace
ve veřejném vystupování
a v mezilidské komunikaci. Je určena všem, kteří
veřejně vystupují, pracují
v kreativních profesích,
vyučují či lektorují.
14×21 cm, 184 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5231-0

63526

Pochopte své sny
a využijte je pro vlastní
osobní rozvoj, při řešení
problémů či k orientaci
v životních situacích. Seznamte se s technikami
výkladu snů a naslouchejte „řeči duše“.
14×21 cm, 192 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-5690-5

Storytelling – odliš se od ostatních
Monika Nevolová

Trénink mistrů improvizace
25061

Lež ti kouká z očí
25082

24042

Jak využít sny k osobnímu rozvoji
Marta Helingerová

25068

Osamělost
aneb Kolik máte přátel
na Facebooku

Zjistěte, jak vyprávějí
příběhy charismatičtí
vypravěči, a přeneste
jejich umění do své
práce nebo domů,
zkrátka do svého
života. Prezentace jste
vy! Vy a váš příběh.
14×21 cm, 184 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-5664-6

Katarína Szabados Filasová

Sny jako zdroj sebepoznání

Přestaň prezentovat, začni
vyprávět

Osvobozený muž – stručně, jasně a výstižně
Milena Mikulková, Olga Pazerini
Muži, vaše role je
nenahraditelná v partnerství i v rodičovství.
Zalistujte seznamem
našich návodů, jak
vnímat svou úlohu a být
mužem s velkým M pro
sebe, ženu, děti.
17×24 cm, 136 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-0196-2

25056

25075

Srovnávání, zabiják
vašeho sebevědomí

25072
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4., přepracované vydání
Tomáš Novák, Věra Capponi

Nové vydání této knihy
informuje o základních
vlastnostech lidské
psychiky, o měření
inteligence, emocích,
náladách, asertivitě, komunikaci s lidmi a nabízí
relaxační techniky.
14×21 cm, 192 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-4825-2

25054

Jak zvládat depresi
3., aktualizované a rozšířené
vydání
Jaro Křivohlavý

14×21 cm, 184 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-4774-3
25057

Pozitivní psychologií
proti depresi Jak svépomocí
dosáhnout štěstí, pohody
a vnitřní síly Miriam Akhtar

14×21 cm, 184 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-4839-9

Kniha uvádí do všech
významných témat psychologie osobnosti a pomáhá
formovat způsoby myšlení
o osobnosti. Je základním
učebním textem pro studenty psychologie a dalších
humanitních oborů.
17×24 cm, 304 stran,
429 Kč, 17,16 €,
ISBN 978-80-247-3434-7

Anatomie a fyziologie člověka
2098

2348

Somatopatologie

Moderní a praktická
učebnice pro studenty
humanitních oborů
přináší základní poznatky
nezbytné pro pochopení
stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého
lidského těla.
17×24 cm, 304 stran,
429 Kč, 19,82 €,
ISBN 978-80-247-1521-6

Učebnice zaměřená
na studenty pedagogiky,
psychologie a dalších oborů seznámí čtenáře nejprve
s oborem somatopatologie
a ve druhé části se věnuje
nejčastějším onemocněním a poruchám.
17×24 cm, 192 stran,
329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-4714-9

Vyšetření a výzkum mozku
27521

25067

Nervové buňky a jejich svět
Miroslav Orel

Kniha seznamuje s jedinečnou stavbou a funkcí nervových buněk, s komunikací
a spojením mezi nimi. Zabývá se také nejvýznamnějšími poruchami nervového
systému a možnostmi jejich
ovlivnění a léčby.
17×24 cm, 216 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-5070-5

Pro humanitní obory
Alena Merkunová, Miroslav Orel

Pro psychology, pedagogy a další
nelékařské obory Miroslav Orel,
Roman Procházka a kolektiv

Publikace předkládá
základní možnosti zobrazení
struktury a funkce mozku.
Vychází ze soudobých
medicínských metod, které
přibližuje přehledně a čtivě
a zároveň je propojuje
s psychologickou praxí.
17×24 cm, 184 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-247-5539-7

2347

2., přepracované a doplněné vydání
Zdeněk Helus
Úspěšná publikace
charakterizuje základní
psychické jevy, procesy
a činnosti. Klíčové kapitoly
jsou věnovány problematice osobnosti z hlediska
skladby, vývoje a začlenění do společnosti.
17×24 cm, 312 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-4675-3

Psychologie osobnosti

Obor v pohybu
6., revidované a doplněné vydání
Pavel Říčan

Osobnost v projektivních
metodách
Steven Tuber

Revidované a doplněné
vydání známé publikace
pojednává o složkách
osobnosti a popisuje individuální rozdíly. Seznamuje
s metodami psychodiagnostickými i humanisticko-psychologickými.
17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3133-9

Kniha se věnuje možnostem využití projektivních
metod v diagnostice
osobnosti a vede čtenáře
k tvořivému psychologickému uvažování o datech
získaných pomocí těchto
technik.
14×21 cm, asi 248 stran,
cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2183-0

Anatomie a fyziologie
lidského těla Pro humanitní obory

21021

Kniha informuje o psychických vlastnostech,
z nichž se skládá osobnost,
o jejím vývoji, funkcích či
povaze problémového Já.
Díky ní lépe porozumíte
temperamentu, charakteru,
motivaci, inteligenci či řeči.
17×24 cm, 288 stran,
399 Kč, 17,96 €,
ISBN 978-80-247-4033-1

Hlavní témata, současné přístupy
Marek Blatný a kolektiv

Úvod do psychologie

Alena Plháková

Autorka přehledně
a čtivě přibližuje
ve čtyřech hlavních
kapitolách dějiny
psychologie a zabývá
se novodobou historií
psychologického
myšlení.
17×24 cm, 328 stran,
355 Kč, 16,20 €,
ISBN 978-80-247-0871-3

Psychologie osobnosti
2184

2315

Úvod do psychologie osobnosti

Nauka o nemocech těla
Miroslav Orel a kolektiv

Dějiny psychologie

Publikace mapuje uplatnění
aplikované psychologie
ve spektru společenských
a přírodních věd. Zaměřuje
se především na oblast
psychologie, personalistiky,
marketingu, zdravotnictví,
školství aj.
14×21 cm, 240 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-0187-0

Publikace vymezuje
předmět a historii
sociální psychologie,
prezentuje jedince a jeho
sociální chování, jedince
v interakci a skupinu.
Autory jsou přední čeští
a slovenští odborníci.
17×24 cm, 416 stran,
499 Kč, 22,47 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-1428-8

Panajotis Cakirpaloglu

Vybraná témata
Jiří Kučírek a kolektiv

2619

21012

2086

2., přepracované a rozšířené vydání
Jozef Výrost, Ivan Slaměník

Kniha renomovaných editorů představuje obor sociální psychologie komplexním způsobem – jak z pohledu teorie, tak z hlediska
metod a aplikací. Teoretická část zahrnuje všechna podstatná
témata a jejich výklad. Druhá část poskytuje přehled metod,
které sociální psychologie používá k objevování nových poznatků,
a závěrečná část je věnována nejdůležitějším oblastem sociálního života, v nichž mohou být oborové poznatky prospěšné.
20×25 cm, pevná vazba, 760 stran, 1499 Kč, 69,25 �,
ISBN 978-80-247-5775-9

Aplikovaná psychologie

Sociální psychologie

BES

Jozef Výrost, Ivan Slaměník, Eva Sollárová (Eds.)

Kniha obsahuje ucelený teoretický přehled oboru, a je proto
osvědčenou základní učebnicí pro studenty na vysokých školách
a studijním materiálem pro psychology, pedagogy, pediatry,
ale i zainteresované laiky. Nejnovější vydání je aktualizováno
a doplněno, rozšířeny jsou zejména kapitoly o vývoji v dospělém
věku. Publikace poskytuje komplexní pohled na problematiku
psychického vývoje jedince.
17×24 cm, šitá vazba, 368 stran, 459 Kč, 21,21 €,
ISBN 978-80-247-1284-0

2176

ER

Teorie, metody, aplikace

Miroslav Orel
Publikace seznamuje se stavbou a fungováním lidského těla
v základním rozsahu, který je náplní studia psychologie, pedagogiky, sociální práce a dalších humanitních oborů. Věnuje se
buněčné biologii i jednotlivým orgánovým soustavám. Uplatňuje
však též celostní přístup – propojuje oblast tělesnou, psychickou, vztahovou a přesahovou. Tato vynikající studijní pomůcka
je přehledně strukturovaná a bohatě ilustrovaná.
17×24 cm, šitá vazba, asi 448 stran, cca 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0531-1

Psychopatologie
Nauka o nemocech duše, 3., aktualizované
a doplněné vydání Miroslav Orel a kolektiv

21035

Josef Langmeier, Dana Krejčířová

24046

2., aktualizované vydání

B E S T S E LL

Sociální psychologie

2094

Vývojová psychologie

55

21000

Psychologie

Nové vydání úspěšné publikace nabízí přehled o stále aktuálnější
problematice duševních poruch. Bylo aktualizováno v souladu
s novými vědeckými poznatky a se změnami v legislativě. Zcela
nová je kapitola o hraničních stavech psychiatrie, objevují
se také témata krize, truchlení, agrese a stresové reakce, s nimiž
se dnes v pomáhajících profesích běžně setkáváme. Přibylo
i rámcové seznámení s modelem genderu.
17×24 cm, asi 368 stran, cca 439 Kč, 20,28 �,
ISBN 978-80-271-2529-6

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Mindfulness u dětí
a dospívajících 154 technik a aktivit

Dana Krejčířová, Pavel Říčan

Jak porozumět socializačním obtížím

Psychologie učení

Dětství a mládí jsou klíčová období, která v mnohém zásadně určují
další život člověka. Publikace se zabývá psychickým vývojem dětí
od doby ještě před narozením až do problémového období dospívání.
Na základě rozsáhlého materiálu, doloženého podrobnými kazuistikami, poukazuje na to, jaké možnosti a limity má výchova v rámci
rodiny i školy, a to vzhledem k individuálním zvláštnostem dětí.
17×24 cm, 280 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0096-5

27516

27058

21031

27007

2., doplněné a přepracované vydání
Marek Kolařík

21003

Uznávaný americký psycholog píše o neschopnosti současných
mladých mužů dospět. Upozorňuje, že samotu, do které jsou vehnáni
vinou nefungujících rodin, naplňují počítačovými hrami a virtuálními
světy. Trpí tak jejich zdraví i schopnost najít zaměstnání a partnera.
Obzvlášť zranitelní jsou dospívající chlapci, kteří se izolují, vyhledávají fikci počítačových her a stávají se od raných let konzumenty
pornografie. Tyto aktivity jsou pro ně atraktivnější než sport, sex
a sociální interakce v reálném světě, a ničí tak jejich mezilidské
vztahy i intelekt.
17×24 cm, 280 stran, 459 Kč, 21,21 �, ISBN 978-80-247-5797-1

21005

Rorschachova metoda

Odpojený muž

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Jaromír Janoušek

Psychologie lidské odolnosti
2., přepracované a doplněné vydání
Karel Paulík

Kniha přináší konkrétní
hry a postupy pro práci
se skupinou a vedoucím
i členům skupiny umožňuje
pochopit základní pravidla
a zákonitosti, kterými
se práce s výcvikovou
skupinou řídí.
17×24 cm, 192 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-2193-9

Čtení se stalo v moderní informační společnosti celoživotně
důležitou dovedností, přitom pro 10 % populace znamená problém.
Publikace představuje tuto poruchu učení od předškolního věku až
po obtíže dospělých. Zaměřuje se jak na teoretické poznatky a výzkumy, tak na to, jak je aplikovat do praxe. Je určena poradenským
pracovníkům, psychologům a speciálním pedagogům, učitelům ZŠ
i SŠ a studentům těchto oborů.
17×24 cm, 248 stran, 369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-247-3950-2

Philip Zimbardo, Nikita D. Coulombová

Psychologické základy verbální
komunikace
Publikace popisuje
souvislosti mezi jazykem
a lidskou psychikou, vliv
individuality, meziosobních
vztahů, specifičnost ženské
a mužské komunikace
a další otázky mezilidské
komunikace.
17×24 cm, 384 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-4295-3

Interakční psychologický výcvik

Lenka Krejčová

Jak technologie
připravuje muže o mužství a co s tím

Lenka Mynaříková

Ojedinělá monografie
se zaměřuje na sociální
fenomén lhaní v situacích
vyžadujících odborné
psychologické působení,
například v psychoterapii,
forenzní nebo školněpsychologické praxi.
14×21 cm, 200 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5472-7

Vysokoškolští studenti pedagogických oborů, učitelé, vychovatelé
a trenéři jistě ocení publikaci, která se věnuje psychologickým
otázkám učení, vyučování a výchovného působení na děti
a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž
se pedagogičtí pracovníci setkávají, a představuje diagnostické
metody a výzkumné přístupy využívané v pedagogické psychologii
i při pedagogické diagnostice.
17×24 cm, šitá vazba, 528 stran, 549 Kč, 25,36 �,
ISBN 978-80-271-0586-1

Psychologické souvislosti

Michaela Pugnerová, Jana Kvintová
Porozumějte příčinám,
projevům a sociálním
dopadům poruch
psychického vývoje! Poznejte nejběžnější projevy
prožívání a chování lidí
nacházejících se na hranici
mezi normou a patologií.
17×24 cm, 296 stran,
359 Kč, 16,59 �,
ISBN 978-80-247-5452-9

Psychologie lži

Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík

Dyslexie

Přehled poruch psychického
vývoje

Kniha klade důraz nejen
na teoretické koncepce
učení, ale i na problémy
v současné praxi. Edukace
založená na důkazech
podložených výzkumy je
současným trendem v psychologii i pedagogice.
14×21 cm, asi 176 stran,
cca 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2853-2

Richard Jedlička

Pedagogická psychologie pro
učitele Psychologie ve výchově a vzdělávání

Jan Průcha

27515

Psychický vývoj dítěte
a výchova

27551

ER

Komplexní a praktická příručka je určena především psychologům,
psychiatrům a sociálním pracovníkům, zkrátka všem, kdo pracují
s dětmi nebo dospívajícími. Autorka vychází ze závěrů posledních
výzkumů a doporučuje postupy, které se osvědčily pro zlepšování
seberegulace, sebeuvědomování, duševního zdraví a socializace
dětí a dospívajících. Kniha obsahuje přes 150 technik, aktivit, her
a meditací.
17×24 cm, 296 stran, 439 Kč, 20,28 �,
ISBN 978-80-271-0852-7

21009

B E S T S E LL

Debra Burdick

Publikace zahrnuje nejdůležitější oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství a nabízí přehled aktuálních
diagnostických metod. Od prvního vydání úspěšně slouží klinickým
psychologům jako základní učebnice. Vzhledem k její srozumitelnosti a přehlednosti z ní mohou čerpat informace i dětští
psychiatři, pediatři, další odborníci v lékařských a pedagogických
oborech i studenti.
17×24 cm, 608 stran, 639 Kč, 29,28 �,
ISBN 978-80-247-1049-5

2328

4., přepracované a doplněné vydání

2372

Dětská klinická psychologie

27536

Psychologie
2079

56

Integrativní přístup k interpretaci
2., rozšířené a aktualizované vydání
Martin Lečbych
Kniha se věnuje jednomu
z nejslavnějších psychodiagnostických nástrojů. Seznamuje čtenáře s diagnostikou
procesů vnímání, myšlení,
emočního prožívání a mezilidských vztahů a s jejím
využitím při terapii.
17×24 cm, 240 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-247-5834-3

Každý z nás se chce vyrovnat s nároky života a úspěšně překonávat náročnější
i krizové situace. Tato
kniha vám pomůže hlouběji
proniknout do podstaty
zátěžových jevů a pochopit
všechny souvislosti.
17×24 cm, 368 stran,
459 Kč, 21,21 �,
ISBN 978-80-247-5646-2

2365

Psychologie písma
Humanistický přístup v poznávání osobnosti z rukopisu
Helena Baková

17×24 cm, 244 stran,
399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-5154-2
2364

Emoce
Regulace a vývoj v průběhu
života
Iva Poláčková Šolcová

14×21 cm, 240 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-247-5128-3

Psychiatrické minimum
Helena Kučerová
Kniha přibližuje čtenářům obor psychiatrie. Na našem knižním
trhu je ojedinělá tím, že se zaměřuje na široký okruh veřejnosti –
vítanou pomůckou může být zejména těm, kdo se v okruhu svých
blízkých setkávají s psychicky nemocným člověkem. Srozumitelně vysvětluje i nemedicínsky vzdělanému čtenáři základní
psychiatrické pojmy a diagnózy a dokládá je konkrétními příběhy
pacientů.

Posttraumatický rozvoj člověka
2170

25068

aneb Kolik máte přátel na Facebooku
The Beastess
Proč se řada lidí cítí osamělá? Proč je stále těžší
najít spřízněnou duši? Je
na vině moderní doba,
nebo spíš my sami? Kniha
vám poradí, jak se zorientovat ve vlastní osamělosti
a jak ji překonat.
14×21 cm, 144 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5478-9

Publikace uznávaného
psychologa podává přehled
výsledků experimentálních
prací, které jsou zaměřeny
na problematiku kladných
emocionálních zážitků,
a aplikuje jejich poznatky
do běžného života.
14×21 cm, 136 stran,
219 Kč, 9,20 �,
ISBN 978-80-247-4436-0

Psychologie v medicíně
2356

2336

Současný stav poznání
Jaro Křivohlavý

Jiří Mareš

Na našem trhu ojedinělá
publikace se věnuje relativně
novému tématu: pozitivním
důsledkům negativních událostí. Prožité trauma může
nastartovat změny k lepšímu,
přivést člověka na novou
cestu životem.
17×24 cm, 200 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-3007-3

Psychologie pocitů štěstí

Jana Bílková
Kniha je určena všem, kdo si chtějí zábavnou formou procvičit
mozek a dosáhnout zlepšení kognitivních funkcí. Ocení ji zejména
pracovníci pomáhajících profesí, ale i vedoucí zájmových
a skupinových aktivit. Autorka se cíleně zaměřuje na koncentraci,
kreativitu, verbální dovednosti a zčásti i na paměť. Největší prostor je věnován právě verbálním aktivitám – hříčkám a cvičením
s písmeny, slovy a jazykem.
17×24 cm, 248 stran, 329 Kč, 13,82 �, ISBN 978-80-271-0067-5

Diagnostika a terapie ADHD

14×21 cm, 168 stran, 299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4733-0

Osamělost

100 cvičení pro rozvoj koncentrace, kreativity,
paměti a verbálních dovedností

Susan Ayers, Richard de Visser

Dospělí pacienti a klienti v adiktologii
Michal Miovský a kolektiv
ADHD u dospělých je stále výraznějším klinickým tématem.
Objevuje se často v kontextu duálních diagnóz v adiktologii –
kombinace závislostí a ADHD je mimořádně závažná a komplikovaná. Kniha vychází z výsledků největšího klinického projektu
v Evropě, zaměřeného na tuto otázku. Shrnuje současné
znalosti epidemiologie, etiologie, klinického obrazu, představuje nástroje pro diagnostiku a dosavadní zkušenosti z léčby.
17×24 cm, 208 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0387-4

Psychoterapeutické systémy
a jejich uplatnění v adiktologii
Kamil Kalina
Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje
na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných
forem závislostního chování. Publikace učí rozumět jednotlivým
přístupům v psychoterapii a uplatňovat je v adiktologii. Tím se
podstatně liší od dalších titulů, které jsou na trhu dostupné.
Doplňuje tak základní knižní fond v oboru pro potřeby studentů,
absolventů i odborníků v praxi.
20×25 cm, pevná vazba, 528 stran, 899 Kč, 37,76 �,
ISBN 978-80-247-4361-5

Klinická adiktologie
Kamil Kalina a kolektiv

Komplexní učebnice
zahrnuje všechny obory
psychologie, které nezbytně
potřebuje každý student
lékařské fakulty. Publikace
obsahuje klinická doporučení
a případové studie.
17×24 cm, pevná vazba,
568 stran,
499 Kč, 23,05 �,
ISBN 978-80-247-5230-3

19026

Kniha se soustředí
především na praktické
procvičování kognitivních
funkcí a nezapomíná ani
na další faktory, které
mírné poruchy, demence
a jiná kognitivní selhávání
doprovázejí.
17×24 cm, 176 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-5580-9

21007

Kognitivní trénink pro třetí věk

2., rozšířené vydání
Jana Klucká, Pavla Volfová

Publikace je zaměřena
na mediační praxi a poskytování mediačních služeb
v zahraničí i u nás –
např. v rodinných konfliktech, ale i v trestních,
pracovněprávních, obchodních a dalších sporech.
17×24 cm, 512 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4109-3

17×24 cm, 288 stran, 359 Kč, 16,59 �,
ISBN 978-80-247-5327-0

2333

Kognitivní trénink v praxi

Kniha odpovídá na otázky, co je to krize, co lidé v krizi prožívají,
kdo a jak jim může pomoci. Charakterizuje jednotlivé kroky,
které lze při poskytování krizové intervence sledovat. Zaměřuje
se zejména na krizi pramenící ze ztráty (něčeho či někoho), ale
i na další aktuální a často i nová témata, jako je etika, první
psychologická pomoc, psychiatrická léčba, náhlé ozbrojené
útoky apod.

2370

Naděžda Špatenková a kolektiv
Monografie vychází z nejnovějších výzkumů, opírá se
o zkušenosti rodičů, kteří
prožili úmrtí miminka před
porodem nebo v prvních
dnech po porodu. Je určena
pracovníkům pomáhajících
profesí.
14×21 cm, 200 stran,
329 Kč, 13,82 �,
ISBN 978-80-271-0121-4

26062

2319

v praxi
Lenka Holá a kolektiv

Krize a krizová intervence

Kateřina Ratislavová

Kniha je určena především odborné veřejnosti,
a to jak profesionálům,
kteří se věnují umírajícím
lidem, tak těm, kteří se
angažují v pomáhajících
profesích a setkávají se
se smrtí.
17×24 cm, 216 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4650-0

Mediace a možnosti využití

57

Adiktologie se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání
návykových látek a jiných forem závislostního chování. Neomezuje se na zneužívání alkoholu, tabáku a nezákonných drog, ale
zahrnuje i nelátkové závislosti, např. gambling nebo závislost
na internetu. Kniha je jedinou publikací svého druhu na trhu.
Je určena studentům i odborníkům, a to jak těm, kdo v oboru
teprve začínají, tak pokročilým.

2330

Martin Kupka

Perinatální paliativní péče

2349

Psychosociální aspekty
paliativní péče

21010

2345

Psychologie

17×24 cm, 696 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-4331-8

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Poruchy socializace u dětí
a dospívajících

andragogické intervence a resocializace

Prevence životních selhání a krizová intervence

Jaroslav Veteška, Slavomil Fischer

Richard Jedlička a kolektiv

2358

Více než 200 příběhů jedinců s vysoce
patologickým profilem osobnosti
a chování, které najdete v této publikaci, ukazuje příčiny vzniku zla a jeho
projevy. Právě prostřednictvím těchto
skutečných událostí autor představuje
základy psychologie a behaviorální
patologie sériových vrahů. Jsou ukázkou
různých podob tohoto patologického
fenoménu a znepokojujícím způsobem
odhalují systémová selhání, chybné
úsudky psychiatrů, psychologů, soudců
i pedagogů. Je to kniha, jež je výzvou
k ostražitosti a měla by sloužit především
jako prevence. Upozorňuje na nebezpečí,
která na nás mohou číhat na jakémkoli
místě na světě.

Andrej Drbohlav

17×24 cm, 472 stran, 599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-4371-4

BESTSELLE

R

DOPORUČUJÍ
PŘEDNÍ
OVÉ
KRIMINOLOG

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

21016

Delikvence Analýza produktů činnosti

delikventní subkultury jako diagnostický
a resocializační nástroj
Petr Blažek, Slavomil Fischer, Jiří Škoda

2316

Rizikové a antisociální chování
v adolescenci

Veronika Nielsen Sobotková a kolektiv

Čtenáři se díky analýze
postupů používaných
v práci s delikventy
nabízí unikátní možnost
seznámit se se skrytými
motivy, které vedou lidi
k páchání závažných
kriminálních činů.
14×21 cm, 160 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-2013-0

Psychologie školní šikany

Pavlína Janošová, Lenka Kollerová,
Kateřina Zábrodská, Jiří Kressa,
Mária Dědová

Kniha se zabývá antisociálním chováním dospívajících
z pohledu teorie i praxe
a v kontextu dalších forem rizikového chování (zneužívání
návykových látek, šikany aj.).
Jde o první publikaci tohoto
druhu na našem trhu.
17×24 cm, 152 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-4042-3

Mentální postižení
21017

200 skutečných případů brutálních činů
sériových vrahů současnosti

patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení, 2., rozšířené a aktualizované vydání
Slavomil Fischer, Jiří Škoda
Kniha seznamuje studenty a odbornou veřejnost
s vybranými sociálně
deviantními jevy. Autoři
věnují pozornost především těm, které mají vyšší
stupeň nebezpečnosti
pro společnost.
17×24 cm, 232 stran,
369 Kč, 15,50 �,
ISBN 978-80-247-5046-0

17×24 cm, 312 stran,
469 Kč, 21,67 �,
ISBN 978-80-247-5599-1

Psychologie sériových vrahů

Vězeňské, pouliční a motorkářské
Barbora Vegrichtová
Publikace představuje
vězeňské, pouliční
i motorkářské gangy, jejich
strukturu, dynamiku, charakter a symboliku. Vychází
z dlouhodobého studia
a empirického šetření
z prostředí věznic.
17×24 cm, 192 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0377-5

Sociální patologie Závažné sociálně

2335

B

ESTSELLER

Martina Velikovská

Gangy

Publikace popisuje formy
a proces poškozování
obětí trestných činů,
jejich roli při interakci
s pachatelem i při
policejním vyšetřování.
Předkládá návody, jak
poškozeným pomoci.
17×24 cm, 168 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4849-8

Andrej Drbohlav
Masový vrah jinak myslí, jinak žije,
jinak páchá zlo, má jiné motivy, ale
zejména se zcela jinak vyvíjí již od
dětství než ostatní lidé. Je v mnoha
případech produktem doby, v jistém
smyslu slova nemocné společnosti,
a setkáváme se s ním po celém
světě čím dál častěji. Lidstvo toho
zažilo již mnoho a jsou činy, o nichž
je potřeba mluvit, aby si lidé na
konkrétních případech zla uvědomili,
že k němu nesmí být liknaví, nesmí
jej přehlížet, protože zlo je vysoce
infekční. Tato kniha je o malých
vzdorovitých, pokřivených a případně rozmanitě zneužívaných dětech,
které skrze paranoidní a nenávistný
vztah k lidem vyrostly ve skutečná
monstra.

Psychologie obětí
trestných činů

25087

Příběhy temné duše a nemocné společnosti

Monografie se zaměřuje na problematiku výchovy, projevy
rizikového chování, zvládání obtížných životních situací a prevenci
sociální patologie. Zabývá se otázkami socializace, sociálních norem a deviací, jejich alternativním pojetím a vymezením odchylek.
Věnuje se i pedagogicko-psychologickému poradenství, službám
poskytovaným rodičům poradnami, speciálně pedagogickými
centry a středisky výchovné péče.
17×24 cm, 544 stran, 559 Kč, 25,83 �, ISBN 978-80-247-5447-5

2354

Psychologie masových vrahů

26067

Publikace se zabývá psychologickými a edukačními problémy, které
souvisejí s možnostmi korekce chování osob v průběhu výkonu trestu
a po jejich propuštění. Věnuje se teoretickým východiskům, psychosociálním aspektům penitenciární a postpenitenciární péče, ale i otázce
možností a účinnosti resocializace a následné edukace. Autoři čerpají
z aktuálních poznatků i ze své praxe a přinášejí řadu ukázek a kazuistik.
17×24 cm, asi 176 stran, cca 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0731-5

2164

Psychologie kriminálního
chování Vybrané otázky etiologie,

25066

Psychologie
21028

58

2., přepracované a aktualizované vydání
Milan Valenta, Jan Michalík,
Martin Lečbych a kolektiv
Publikace se věnuje
osobnosti žáků a klientů
s mentálním postižením,
jeho diagnostice a také
speciálněpedagogické podpoře pro žáky, což je nový
fenomén v péči o osoby
se zdravotním postižením.
17×24 cm, 392 stran,
499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0378-2

Kniha předkládá teoretickou analýzu šikany
mezi dětmi a mládeží
založenou na nejnovějších
teoriích lidské agrese,
na sociální psychologii
skupiny dětí a teorii
ontogenetického vývoje.
17×24 cm, 416 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-2992-3

2369

Online závislosti

Lukas Blinka a kolektiv

17×24 cm, 200 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5311-9
2341

Kyberšikana Průvodce novým
fenoménem A. Černá (ed.),
L. Dědková, H. Macháčková,
A. Ševčíková, D. Šmahel

14×21 cm, 152 stran,
239 Kč, 10,04 �,
ISBN 978-80-247-4577-0

Východiska a vývoj
2., přepracované a rozšířené vydání
Renata Kocianová

Tato kniha se věnuje tomu,
jak co nejlépe posuzovat
stávající nebo potenciální
zaměstnance. Díky ní se
s použitím moderních
metod zorientujete v mnoha
lidských vlastnostech
a dovednostech.
17×24 cm, 200 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5263-1

Personální řízení je
klíčovou oblastí řízení
organizace. Publikace
se věnuje jeho významu
a úkolům, zaměřuje se
na problematiku moci,
vůdcovství, komunikace,
konfliktů, týmové práce ad.
17×24 cm, 152 stran,
249 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-247-3269-5

Praktický průvodce řízením
Michaela Daňková

Jak na koučování? Jak
vůbec koučovat ve své
manažerské praxi? Na to
a mnohé další odpoví tato
kniha. Stačí jen nechat
se vést a inspirovat se
každodenními příběhy
z pracovního života.
17×24 cm, 168 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-5549-6

Prokoukněte
komunikační styly
druhých

3., přepracované vydání
Milan Mikuláštík

Všechny úspěchy, veškerý
rozvoj jsou závislé na tom,
jak pracujeme s lidmi, jak
s nimi jednáme, organizujeme je, komunikujeme
s nimi. Tato kniha odpovídá
na otázku, jak tyto principy
realizovat.
17×24 cm, 344 stran,
429 Kč, 19,82 �,
ISBN 978-80-247-4221-2

Prokoukněte své lidi
26559

2933

Koučování

Kdy, jak a proč, 3., aktualizované
a rozšířené vydání
Michaela Daňková

Manažerská psychologie

59
21025

Personální řízení

2359

Jan Gruber, Hana Kyrianová,
Alexandra Fonville

Společenské vědy

Michaela Daňková

Prokoukněte svého šéfa
20001

Kvalitativní diagnostika
v oblasti lidských zdrojů

2887

2367

Psychologie

Autorka vás připraví
na nejčastější situace, které
vás mohou v souvislosti
s vedením lidí a týmů brzdit
nebo naopak posunout
dopředu. Vychází z osvědčených postupů a vše dokládá
příklady z praxe.
17×24 cm, 136 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5624-0

Praktický průvodce
Michaela Daňková

Vázne vám v práci komunikace a nevíte, co
s tím? V této knize najdete spolehlivý návod,
jak se vyhnout komunikačním pastem, na něž
můžete narazit ve vztahu šéfa a podřízeného.
Svůj recept na míru tu najdou také lektoři,
mentoři i koučové, kteří zjistí, jak lépe pracovat s klienty. Dobrou pomůckou vám bude
přehled osobnostních typů. Nyní již pro vás
komunikace nebude žádný problém!

Nevycházíte se svým
šéfem? Přijďte na kloub
tomu, proč to mezi vámi
neklape. Tato kniha vnese
do vašeho vztahu se šéfem
nové podněty a pomůže
vám, aby se vám společně
pracovalo lépe.
17×24 cm, 184 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0069-9

17×24 cm, 264 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0635-6

24023

25080

Bakalářská a diplomová práce

Jiří Mikulec

Výzkum médií
2921

24043

Sociologie

Autor představuje sociologii jako nástroj otevřeného
a kritického myšlení
moderního člověka. Nabízí
atraktivní vědecký příběh,
ve kterém se každý najde
a využije ho ve svém všedním životě.
17×24 cm, 232 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5774-2

Náboženský život a barokní
zbožnost v českých zemích
Český autor přináší přehled
hlavních rysů náboženského
života barokního člověka
u nás, jeho náboženských
hodnot a projevů zbožnosti
a zaměřuje se na rituály
a lidovou religiozitu.
14×21 cm, pevná vazba,
416 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-3698-3

Napsat vysokoškolskou
kvalifikační práci není
snadné; je třeba dodržet
daná pravidla, příslušné
zvyklosti a normy. Kniha
vás přehlednou a návodnou
formou provede tímto
náročným procesem.
14×21 cm, 136 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0079-8

Klíčová témata a pojmy
Lukáš Urban

Nejužívanější metody a techniky
Renáta Sedláková
Odborná publikace učebnicového charakteru je zatím
jedinou na českém trhu,
která se speciálně zaměřuje
na výzkum mediální komunikace a klíčových technik
používaných k analýze jejího
obsahu i jejích příjemců.
17×24 cm, 548 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-3568-9

27541

Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti
Barbora Vegrichtová

Východiskem knihy je
feministická kritika
současné diplomacie, ale
zároveň také hluboká analýza. V centru pozornosti
stojí eliminace genderové
nerovnosti v zahraniční
službě.
14×21 cm, asi 56 stran,
cca 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-2428-2

Publikace reaguje na bezpečnostní hrozby, kterým aktuálně čelí
evropské demokracie a jejich občané. Přibližuje složitost fenoménů radikalizace, extremismu a terorismu. Věnuje pozornost
islámské radikalizaci i radikalizaci ve věznicích, kde si všímá
specifik českého vězeňského prostředí. Popisuje radikalizační
faktory, vybrané případy radikalizace i metody prevence.
17×24 cm, asi 168 stran, cca 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2031-4

Církevní dějiny

Antika a středověk
Drahomír Suchánek, Václav Drška

Církevní dějiny – novověk

Drahomír Suchánek, Václav Drška

Autoři přinášejí vyvážené,
věcné a konfesně nezatížené podání církevních
dějin, které odráží
současný stav historického bádání. Odpovídají
na základní otázky včetně
opomíjených témat.
17×24 cm, pevná vazba,
436 stran, 599 Kč, 25,16 �,
ISBN 978-80-247-3719-5

Zajímáte se o historii
a náboženství? Chcete
získat přehled o dějinách
církve a dozvědět se více
např. o vztahu církve a státu? Tato kniha vám odpoví
na všechny vaše otázky.
17×24 cm, pevná vazba,
504 stran,
599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-3720-1

Dějiny českých médií
Od počátku do současnosti, 2. vydání

24045

Usnadněte si přípravu
na maturitu! S touto
knihou, která je svým zaměřením na knižním trhu
ojedinělá, se dokonale
připravíte na maturitní
zkoušku z češtiny a úspěšně ji zvládnete.
21×29 cm, 304 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-4855-9

Od zadání po obhajobu
Jana Kapounová, Pavel Kapoun

Hrozba radikalizace

nerovnost v zahraniční službě
Tomáš Dopita, Kateřina Kočí,
Klára Čmolíková Cozlová

24026

k ústní maturitní zkoušce
Michal Martoch

Uvnitř diplomacie Jak na genderovou

24025

Maturita z českého jazyka
a literatury Učebnice a cvičebnice

27547

27063

Společenské vědy

Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová
Kniha přináší přehled vývoje tisku, vysílání a síťových médií
v kontextu světové i české historie. Zachycuje jejich sociální
pozadí, technologické změny a významné osobnosti. V novém
vydání byly rozšířeny především kapitoly o médiích v meziválečném
Československu a po roce 1989. Publikace je určena studentům
VŠ a VOŠ, učitelům mediální výchovy, dějepisu a české literatury
a všem zájemcům o mediální svět.
17×24 cm, asi 472 stran, cca 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0553-3

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

60

Historie

Militaria

Polsko 1939
David R. Higgins

Thomas Anderson

Historie německého tankového
vojska
1942–45
Thomas Anderson

Druhý díl zachycuje dějiny
německého tankového
vojska v poslední letech
2. světové války. Kniha
obsahuje velké množství
unikátních dobových
fotografií, citací bojových
hlášeních a technických dat.
17×22 cm, pevná vazba,
304 stran, 499 Kč, 23,05 �,
ISBN 978-80-271-0564-9

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

6834

6811

Fritz Todt a Albert Speer.
Hlavní stavitelé Třetí říše
Blaine Taylor

Stíhač tanků M10
vs útočné dělo Stug III
Německo 1944
Steven J. Zaloga

17×24 cm, 80 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5108-5
6804

Stíhače tanků vs KV-1
Východní fronta 1941–43
Robert Forczyk

17×24 cm, 80 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-4668-5

Hitlerovy pevnosti
6820

60019

60005

Dobové fotografie, četné
citace z bojových hlášení velitelů Panzerwaffe, technická
hodnocení a návrhy dodávají
této knize punc atraktivnosti.
Zachyceny jsou významné bojové operace v prvních třech
letech 2. světové války.
17×22 cm, pevná vazba,
304 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-5863-3

Belgie 1940
Steven J. Zaloga

Autor představuje na základě srovnání technických
parametrů tyto tehdy špičkové bojové tanky v plném
nasazení, rozebírá jejich
kvality i zápory, používá
četné dobové fotografie
a technické kresby.
17×24 cm, 80 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0401-7

V oblasti architektury a stavitelství představovali Fritz
Todt a Albert Speer absolutní
špičku. A byl to talent nacistických inženýrů, co umožnilo
přežít Třetí říši daleko déle,
než se po zhroucení německé
fronty čekalo.
21×29 cm, pevná vazba,
272 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5513-7

Na základě archivních dokumentů a bohatého fotografického
materiálu autor sleduje historii jednotek samohybného dělostřelectva Wehrmachtu (Panzertillerie). Zaměřuje se na jejich počátky
ve 0. letech, první úspěšná nasazení v Polsku a Francii, ale také
na opravdové výzvy, kterým musely čelit na Východní frontě.
Text je doprovázen detailními vojenskými schématy, bojovými
hlášeními a statistikami.
17×22 cm, pevná vazba, asi 256 stran, cca 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-271-2589-0

1939–42
Thomas Anderson

PzKpfw III vs Somua S 35

Hitlerovi inženýři
6830

60028

17×22 cm, pevná vazba, 272 stran, 499 Kč, 23,10 €,
ISBN 978-80-271-0780-3

Historie německého tankového
vojska

Francie 1944
Steven J. Zaloga

Porovnání dvou tanků,
které měly rozhodnout o výsledku v nesmírně důležité
fázi druhého světového
válečného konfliktu. Představen je jejich postupný
úspěšný technický vývoj
a četné modifikace.
17×24 cm, 80 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0402-4

Kniha s bohatým obrazovým doprovodem se zaměřuje na další
operační nasazení StuG, které si vyžádala měnící se taktika boje,
situace na východní a západní frontě a v neposlední řadě nedostatek německých tanků. Před čtenářem tak defilují tyto stroje také
v řadách Zbraní-SS, ve stíhacích jednotkách a jednotkách podporujících Luftwaffe. Jak má Anderson ve zvyku, jeho text oživují citace
z bojových hlášení a hodnocení techniků, tabulky a statistiky.

Samohybné dělostřelectvo
Wehrmachtu

Tyto dva nepřátelské tanky
jsou ukázkovými příklady, co
vše museli jejich konstruktéři a výrobci řešit v době,
kdy byl přísun surovin silně
omezen a navíc je tísnil
čas. Slovem a obrazem se
srovnává jejich konstrukce
a bojové nasazení.
17×24 cm, 80 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-5388-1

PzKpfw IV vs Sherman
60013

Thomas Anderson

60022

Tanky, stíhače tanků,
Waffen-SS a jednotky Luftwaffe 1943–45

Východní fronta 1945
David R. Higgins

Kniha hodnotí vlastnosti
a specifika dvou typů tanků
z počátků druhé světové
války, které se střetly na
polském bojišti. Jaké byly
výhody a zápory jejich
konstrukce a jak si vedly
ve vzájemných soubojích?
17×24 cm, 80 stran,
99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-247-5749-0

Do zákulisí velikášských plánů, které spřádal německý Wehrmacht a
německé tajné služby v období 1939-1945, vás zavede kniha, která
popisuje více než čtyři desítky operací, majících jedno společné nikdy se neuskutečnily. Důvody byly většinou ryze vojenské, nebo
prostě nebyly proveditelné. Zatímco o provedených operacích bylo
napsáno nespočet knih, tyto – naštěstí jen plánované – tak známé
nejsou, přesto si zasluhují pozornost, protože dávají lépe nahlédnout
do smýšlení nacistických stratégů.
21×27 cm, pevná vazba, 208 stran, 479 Kč, 22,13 �,
ISBN 978-80-271-2200-4

Sturmgeschütz

Jagdpanther vs SU-100
6819

Gabrielle Faggioni

60003

Útočné plány z let 1939–1945

Thomas Anderson

Autor se zabývá vývojem
a nasazením jednoho
z nejlepších válečných strojů
na bojištích 2. světové války.
Opět se opírá o důkladný
archivní výzkum a uvádí
mnoho dosud nepublikovaných fotografií.
17×22 cm, pevná vazba,
256 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-5650-9

PzKpfw II vs 7TP
63574

Tajné operace Wehrmachtu

Stíhač tanků
Ferdinand/Elefant

Vývoj významné složky
wehrmachtu od samého
počátku, způsob jejího
nasazení, technický popis
a líčení zkušeností přímých
účastníků bojů, mnoho
dosud nepublikovaných
dobových fotografií.
17×22 cm, pevná vazba,
288 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-271-0302-7

Kompletní přehled celého vývoje a organizace německých protitankových jednotek, od jejich počátků za první světové války, přes
jejich vývoj v meziválečném období až po křest ohněm v měsících
blitzkriegu. Autor podrobně popisuje, jak byly po střetu se sovětskými tanky nacistické protitankové zbraně inovovány a prosadila
se nová taktika. Text doprovázejí nikdy nepublikované fotografie,
bojová hlášení a detailní schémata a statistiky, které jedinečným
způsobem zachybují tuto unikátní zbraň wehrmachtu.
17×22 cm, pevná vazba, 304 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-2089-5

60012

Thomas Anderson

Úderná pěst pěchoty
Thomas Anderson

Německá opevnění a obranné systémy
1939–45
Chris McNab
Do fascinujícího světa
megalomanské výstavby
německých opevnění, postavených za druhé světové
války, vás zavede tato bohatě
ilustrovaná kniha, která také
sugestivně vykresluje atmosféru, která je obklopovala.
17×22 cm, pevná vazba,
396 stran, 569 Kč, 26,29 �,
ISBN 978-80-247-5389-8

Osvoboďte duceho!
60016

Historie Panzerjäger 1939–1942

Sturmartillerie
60009

60025

Lovci tanků

Marco Patricelli

Z dosud vydaných knih
přináší nejpečlivěji zpracovanou rekonstrukci operace
Eiche, kdy se německým
výsadkářům podařilo v září
1943 osvobodit sesazeného
ministerského předsedu
Itálie Mussoliniho.
14×21 cm, 192 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0476-5

Sovětský těžký tank T-10
a jeho varianty

21×29 cm, pevná vazba, 240 stran,
399 Kč, 16,76 €,
ISBN 978-80-247-4791-0

60010
60008

6833

60023

Jurij Pašolok
Poprvé se k českému čtenáři dostávají dokumenty, fotografie
a výkresy z tajných sovětských archivů, které slouží k prezentaci
skutečného příběhu SU-152 a ostatních samohybných děl
postavených na podvozku tanku KV. Autor zasvěceně líčí historii
vývoje SU-152 neboli Zveroboje (Zabiják zvířat), jak se tomuto
samohybnému dělu po bitvě u Kurska kvůli schopnosti ničit
i ty nejtěžší tanky nepřítele přezdívalo, a odkrývá mnoho dosud
neznámých nebo mylně tradovaných fakt.
20×25 cm, pevná vazba, 284 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0066-8

Ruční zbraně jednotek
speciálních sil 2001–2015

Příručka pro partyzány

Leigh Neville

Upravené a doplněné vydání z roku 1942

Zbarvení a označování
vozidel československé
armády 1945–1992
Jiří Sehnal

Jedinečná knížka vybavená
mnoha kresbami, fotografiemi a dobovými dokumenty,
která pomůže modelářům,
historikům a zájemcům o čs.
vojenskou techniku zorientovat se v široké škále jejího
zbarvení a označování.
17×24 cm, 176 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0142-9

60024

Konstrukce a vývoj

Bojový manuál Rudé armády pro záškodnický boj s nacisty

60002

60000

60020
6832

6831

Jiří Sehnal, Radek Palička

SU-152 a příbuzná vozidla

Ve světle událostí, které
se staly bohužel součástí
našeho života, téma nanejvýš aktuální – globální
válka proti teroru a špičkové ruční zbraně, které
používají elitní jednotky
zvláštních sil.
17×24 cm, 272 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0329-4

5342

6806

Unikátní dokumenty ze sovětských archivů, stejně jako více
než 100 dosud nepublikovaných fotografií a ilustrací. Na světlo
vyplouvají fakta doteď neznámá a překvapující, někdy i značně
kritická. Zeširoka popsaný design, vývoj, výroba a bojové nasazení legendárního tanku autoři doplnili schématy bojových operací.
Knihu uzavírají překlady přísně tajných dokumentů vydaných
zástupci vrchního velení sovětské armády.
20×25 cm, pevná vazba, 248 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0053-8

Den D a bitva o předmostí
Leo Marriott, Simon Forty

Nečekaná Pattonova smrt
v důsledku autonehody
vyvolala dohady. Tím, kdo
hledá odpověď, zda se za
smrtí slavného generála
neskrývalo něco jiného, je
americký politický komentátor a televizní moderátor.
16×24 cm, 360 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5585-4

Československé vojenské
letecké odznaky

Andrej Ulanov, Dmitrij Šein

Kniha plná bojových schémat a map, i jedinečných
dobových a současných
fotografií, umožňujících
vzájemné porovnání vzhledu
klíčových míst, kde se
odehrávalo dějství Dne D
v červnu 1944.
21×30 cm, pevná vazba,
192 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5537-3

Podivná smrt generála Pattona

14×21 cm, 304 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-5473-4

Operační nasazení

Bojiště v Normandii

Velkoryse zpracovaný příběh Pattonovy 3. armády
při jejím postupu napříč
nacisty okupovanou
Evropou, hold veliteli
G. S. Pattonovi, jenž
zmařil poslední Hitlerovy
pokusy zvrátit běh války.
19×25 cm, pevná vazba,
224 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-5542-7

Miroslav Horník

T-34 jede do války

Paměti Josifa Piljušina
Josif Piljušin

Paměti odstřelovače, který
v řadách Rudé armády bránil
Leningrad, byl několikrát
raněn a ztratil své nejbližší.
Krutě realistický záznam
průběhu heroických bojů na
obranu města včetně popisu
taktiky snajprů.
16×23 cm, 264 stran,
359 Kč, 16,59 �,
ISBN 978-80-247-5658-5

Pattonova 3. armáda ve válce

Radiotechnika za druhé
světové války Od Pacifiku po
Ural, od Finska po severní Afriku

20×25 cm, pevná vazba, asi 192 stran, cca 479 Kč, 22,13 �,
ISBN 978-80-271-2494-7

Rudý snajpr na východní frontě

Studie, doplněná ilustracemi
a mnoha fotografiemi,
hodnotí výkony, přednosti
i slabé stránky dvou tanků
na širším pozadí doktríny
vedení tankové války, platné
v počátečních fázích operace
Barbarossa.
17×24 cm, 80 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0608-0

Nešťastná náhoda, nebo předem
naplánovaná vražda?
Bill O´Reilly, Martin Dugard

Kniha velmi podrobně a kvalitně popisuje historii a výrobu nejrozšířenějšího poválečného sovětského středního tanku T-54,
jeho varianty, odvozené verze i export a nasazení ve světě.
Poskytuje technická data, informace o výzbroji a je vybavena
velkým množstvím fotografií, výkresů, průhledových obrázků
i mnoha detailními fotografiemi. Přidaná kapitola od Vladimíra
Franceva se podrobně věnuje i licenční výrobě v ČSSR.

Kompletní příběh sovětského
těžkého tanku T-10 se všemi
technickými podrobnostmi,
schématy a fotografiemi
z nedávno odtajněných
ruských a ukrajinských zdrojů,
nechybějí ani nádherné
výtvarné předlohy.
17×22 cm, pevná vazba,
232 stran, 479 Kč, 22,13 �,
ISBN 978-80-271-0706-3

PzKpfw 38(t) vs BT-7

George Forty

James Kinnear, Stephen L. Sewell

Lester Grau, Michael Gress
Unikátní příručka, objevená v pozůstalosti ruského partyzána, obsahuje velice užitečné instrukce týkající se taktiky partyzánského boje.
Podává podrobný náhled do dvou krutých let války, kdy Sověti bojovali
proti okupantům. Knížka je vcelku nenápadná, přesto měla velký vliv.
V poválečném období poskytl Sovětský svaz tento manuál guerrilovým
bojovníkům zemí třetího světa, kteří prosazovali jeho zájmy v národně
osvobozeneckých bojích. A mnohde se snad používá dodnes...
16×23 cm, 248 stran, 349 Kč, 16,12 �, ISBN 978-80-247-5732-2

Československé zbraně
ve světě
V míru i za války
Vladimír Francev

Určitě překvapivá a především donedávna utajovaná
historie vývozu čs. zbraní,
kterou po dlouholetém
bádání v archivech zpracoval
náš přední vojenský historik.
Text doprovází mnoho, často
unikátních, fotografií.
17×24 cm, 240 stran,
369 Kč, 16,99 €,
ISBN 978-80-247-5314-0

4995

Velice fundovaný, z velkého
množství pramenů čerpající
přehled o obrněných vozidlech SSSR, který pokrývá
období od 30. do 90. let
20. století. Výmluvně dokládá, jak obrovskou vojenskou
silou tento stát disponoval,
17×24 cm, 248 stran,
369 Kč, 16,99 �,
ISBN 978-80-271-0085-9

Barbarossa 1941
Steven J. Zaloga

Sovětský střední tank T-54

James Kinnear, Stephen L. Sewell

6816

Vladimír Francev

60021

60007

Sovětské tankové impérium

61
60026

Historie

Československé tankové síly
1945–1992
Vladimír Francev

Jediná kniha na našem
trhu, zahrnující téměř půlstoletou historii tankových
jednotek, které tvořily hlavní údernou sílu poválečné
československé armády.
Hlavní typy obrněnců jsou
představeny i obrazově
17×24 cm, šitá vazba,
232 stran, 369 Kč, 15,50 €,
ISBN 978-80-247-4029-4

62

Historie
Za oponou Třetí říše

Vladimír Birgus, Pavel Scheufler

Zpověď dvojčat Evy a Miriam
Eva Mozesová Korová, Lisa Rojanyová
Buccieriová

Druhé rozšířené vydání úspěšné knihy, která se stala neocenitelným
zdrojem informací pro studium dějin české fotografie. Obsahuje mnoho
nových informací a vyměněny jsou téměř všechny fotografie.
Chronologický lexikon stručně a věcně představuje nejdůležitější
fakta z historie fotografie v českých zemích od roku 1839
až do současnosti. Uspořádán je po jednotlivých letopočtech
a je doplněn charakteristickými fotografiemi daných let.
16×24 cm, pevná vazba, asi 256 stran,
cca 469 Kč, 21,67 �, ISBN 978-80-271-0535-9

BES

62009

společnost, oděvy a lidé v Československu
1948–1989
Konstantina Hlaváčková

Ojedinělá výpravná publikace skvěle, nostalgicky
i kriticky dokumentuje
charakter módy ovlivněné
politickou situací v Československu v době vlády
jedné strany (1948–1989).
16×24 cm, pevná vazba,
288 stran,
399 Kč, 18,43 �,
E R ISBN 978-80-247-5833-6
LL
E
S
T
S
E
B

Jedinečným a novým tónem
kniha zachycuje informace
o vojenství husitské doby.
Obsahově vykreslí pohled
na život účastníka husitských
válek, a to od příslušníka
společenských elit až po
člena neurozené masy.
16×24 cm, 168 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5156-6

5534

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

70010

70008

15×21 cm, pevná vazba,
256 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5440-6

Buchenwaldské bestie
Karl a Ilse Kochovi a lampy
se stínítkem z lidské kůže
Flint Whitlock

15×21 cm, pevná vazba,
384 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-5442-0

78002

70022

Mauthausen

Krvavé dozvuky války
Konec druhé světové války
na českém území Václav Vlk

15×21 cm, pevná vazba,
424 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0299-0

15×21 cm, pevná vazba,
272 stran, 349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5593-9

7916

7925

Albert Speer
řídil jsem Třetí říši

Himmler úplná biografie
říšského vůdce SS

17×24 cm, pevná vazba,
592 stran, 589 Kč, 27,21 �,
ISBN 978-80-247-3178-0

17×24 cm, pevná vazba,
asi 720 stran,
cca 799 Kč, 36,91 �,
ISBN 978-80-247-3959-5

Albert Speer

Peter Longerich

Móda v kruhu času

Retro – 200 let inspirací
Miroslava Burianová a kolektiv

Výpravná kniha vedle sebe
staví historické oděvy
a současné šaty, které
často mají s historickými
oděvy mnoho společného.
Nadčasové prvky, pomíjivé
trendy, oděvy známých
osobností, tradiční značky.
16×24 cm, pevná vazba,
208 stran, 399 Kč, 18,43 �,
E R ISBN 978-80-271-0185-6
LL
E
S
T
S
E
B

Husitský válečník

Kdo byli boží bojovníci...
Matěj Matuška, Jan Syka

Flint Whitlock, Louis Gros

České dějiny – 100 památných
míst
Jan Kvirenc

Poznejte místa spojená
s významnou událostí či
osobností českých dějin.
Kniha svým zpracováním
vyplňuje prostor mezi
turistickou literaturou
a odbornou historickou
produkcí.
22×28 cm, pevná vazba,
456 stran, 899 Kč, 41,53 �,
E R ISBN 978-80-271-0656-1
LL
E
S
T
S
E
B

Móda a odívání ve středověku
63585

60006

70089
5531
6825

Dětí, které přežily útrapy
nacistických lágrů, bylo
málo. Pokud se to někomu
podařilo, byl to spíše zázrak. Tenhle zázrak prožil
také teprve jedenáctiletý
Pavel Taussig.
13×19 cm, flexo vazba,
208 stran,
279 Kč, 12,89 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0410-9

Přežil jsem Buchenwald
Moje osobní cesta peklem

Václav Vlk

Móda za železnou oponou

Kuchyně pozdního středověku

Získáte zde ucelenou představu, jak se stravovali
naši dávní předkové, jaká
byla skladba jídla jednotlivých vrstev obyvatelstva
a můžete si i vyzkoušet
některý z uvedených
starodávných receptů.
14×21 cm, 96 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5431-4

Papež František a jeho odvážná cesta
Andreas Englisch
Díky zvídavému a zkušenému vatikánskému dopisovateli detailně poznáte
smýšlení nynějšího papeže
a určitě lépe porozumíte
jeho boji při prosazování
četných změn v katolické
církvi.
14×21 cm, pevná vazba,
380 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0070-5

Móda v ulicích protektorátu

Monika Feyfrlíková

15×21 cm, pevná vazba, 446 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5441-3

Bojovník ve Vatikánu

Od náboru, výcviku a prvních misí po reálnou práci
špiona – autentické a otevřené vzpomínky důstojníka
československé rozvědky,
jehož kariéra vrcholila
v USA v roce 1989.
15×21 cm, pevná vazba,
328 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0838-1

Ani v době všeobecného
nedostatku v těžkém období našich dějin (1939–45)
se ženy nevzdaly touhy
po elegantním slušivém
oděvu. Doba přinesla nové
úsporné střihy, přešívání,
ale i změny linie.
16×24 cm, pevná vazba,
288 stran, 399 Kč, 16,76 �,
E R ISBN 978-80-247-5020-0
LL
E
S
T
S
E
B

Buchenwald – Peklo na
kopečku Každodenní život mezi
mučením, hladověním a pseudolékařskými pokusy Flint Whitlock

podoba oděvu, textilní techniky, návody
Monika Černá-Feyfrlíková

Publikace poskytne čtenáři nejenom ucelenou
představu o tom, jak se oblékali naši předci v době
husitských válek, ale může být i cenným průvodcem
při výrobě oděvu pro reenactory či divadelní a filmové
kostýmní výtvarníky. Kniha obsahuje i řadu podrobných návodů s detailními fotografiemi a nákresy, díky
kterým si oděv, který nosili lidé v období 1. poloviny
15. století, mohou čtenáři sami zhotovit.
16×24 cm, pevná vazba, asi 176 stran,
cca 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-271-2937-9

V síti dezinformací
63570

Švýcarský historik na
příkladu 13 zemí analyzuje,
jak byly v minulosti a jsou
i v přítomnosti vedeny války
záměrně sabotující zásady
uvedené v Chartě OSN.
Jde o otřesnou, nanejvýš
aktuální výpověď.
15×21 cm, 368 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-271-0499-4

Polygon

Miroslava Burianová

BES

70009

Svědectví českého vyšetřovatele, jenž z pověření
Mezinárodního trestního
tribunálu v Haagu pracoval
v 90. letech na území bývalé
Jugoslávie. Otřesný, lidskými tragédiemi přetékající
záznam událostí.
17×24 cm, pevná vazba,
256 stran, 349 Kč, 16,12 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0507-6

Z pamětí československého zpravodajského
důstojníka
Ladislav Kubizňák

... a natruc jsem neumřel!
Pavel Taussig

Jak země NATO sabotují OSN.
Kronika doby od Kuby po Sýrii
Daniele Ganser

63509

BES

Chlapec, který přežil pochod
smrti

Nezákonné války

85047

Démoni balkánské války a světská
spravedlnost
Vladimír Dzuro

60017

60018

Vyšetřovatel

Eva a Miriam byly v pouhých deseti letech poslány
do Osvětimi. Zatímco rodiče
a sestry odvedli nacisté
rovnou do plynových komor,
dvojčata si vybral jakožto
pokusné objekty doktor
Josef Mengele.
13×19 cm, pevná vazba,
224 stran, 279 Kč, 12,89 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5443-7

70064

62016

1839–2019

70011

Děti, které přežily Mengeleho

Česká fotografie v datech

Proč věříme alternativním faktům
Jiří Táborský
Techniky manipulace, které
používají tvůrci Fake News
a často i seriózní média,
svět dezinformací v českém
prostředí, mechanismy
a fungování alternativního
zpravodajství, zřetel
k psychologii davu.
14×21 cm, pevná vazba,
asi 224 stran,
cca 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2014-7

Prima čas

Aktualizované vydání úspěšné knihy, pro všechny, kdo se zajímají
o letadla a chtějí se dozvědět více o jejich provozu. Pro ty, kdo
touží nahlédnout do pilotovy kabiny a kladou si množství otázek:
Proč jsme teď tak vysoko? Nesrazíme se s jiným letadlem? Co se
stane, když najednou vysadí motor? Kolik paliva letadlo spotřebuje? Co když vletíme do bouřky? Co je to autopilot? K čemu jsou ta
světla na ranveji? atd. Odpovídá zkušený pilot dopravního letadla,
text doprovází četné barevné fotografie a schémata.
15×24 cm, 128 stran, 269 Kč, 12,43 �, ISBN 978-80-271-2294-3

Elektronika

55004

Lockheed L-10 Electra
Historie významného typu letounu
a jeho návrat na evropské nebe

17×24 cm, 280 stran,
349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5786-5

21×29 cm, pevná vazba, 200 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5856-5

Stanislav Dudek, Václav Bejček

M. Sedlačík, J. Neubauer, O. Kříž

5506

5518

Chemické a analytické
tabulky

Chemie bez (m)učení

Vstřikování plastů
63503

Mizející lžíce, růžový sníh
a jiskřící bonbóny fascinující

příběhy o vědě, šílenství a lásce z periodické
tabulky prvků Sam Kean

Komplexně popsaný proces
výroby výstřiků z termoplastů, a to jak v teoretické, tak zejména v praktické rovině, k rozšíření
obecného poznání o výrobě
předmětů, které jsou námi
běžně používány.
17×24 cm, šitá vazba,
464 stran, 499 Kč, 23,10 €,
ISBN 978-80-271-0614-1

Komplexní průvodce nejzajímavějšími myšlenkami
naší historie. Najdete zde
široké spektrum témat
včetně politiky, umění, filozofie a náboženství, která
zachycují rozvoj lidského
myšlení.
16×22 cm, pevná vazba,
960 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-5153-5

Geniální myšlenky vtipně a jasně
Rüdiger Vaas

BES

Skvělá kniha, plná vtipných ilustrací, v podstatě
představuje Hawkingovo
fascinující životní dílo a jeho
aktuální význam. Inspirující
a vzrušující cestu Hawkingovým vesmírem, která si nijak
nezadá se sci-fi.
15×21 cm, 128 stran,
299 Kč, 13,81 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0786-5

39529

67011

Proč pláčeme při krájení cibule?

Robert Wicks

Airbus A380 není jen největším světovým osobním
dopravním letadlem, ale
také inspirativní příběh
inženýrské představivosti
a úspěchu. Mimořádné
přepravní kapacity, obrovské rozpětí křídel, globální
dodavatelský řetězec.
21×29 cm, pevná vazba,
asi 192 stran,
cca 469 Kč, 21,67 �,
ISBN 978-80-271-0772-8

plus 57 dalších otázek, které nás
napadnou u jídla
Andy Brunning

Neviditelná fyzika

Skryté principy fungování světa kolem nás
Helen Czerski

Poutavá a názorně
ilustrovaná publikace, která vám velmi
jednoduše přiblíží
chemii a přinese
vám ji doslova
do kuchyně. Vysvětlení 58 různých jevů
a věcí, se kterými se každodenně setkáváte.
19×17 cm, šitá vazba, 160 stran, 329 Kč, 15,20 €,
ISBN 978-80-271-0773-5

Fascinujícím způsobem
spojuje kniha malé věci,
které denně vidíme, s velkým
světem. Popcorn, skvrny
od kávy i magnety na ledničce používá k vysvětlení
důležitých fyzikálních jevů
a technologií.
14×21 cm, pevná vazba,
288 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0734-6

Prostě Einstein!

Prostě Hawking!
63533

1001 myšlenek, které změnily
naše uvažování

Proč Gándhí nenáviděl jód?
Proč Japonci zabili Godzillu
raketami z kadmia? Kniha
poskytuje odpovědi na tyto
i další otázky, které vás
možná vždycky zajímaly,
i na ty, které vám jaktěživ
nepřišly na mysl.
14×21 cm, pevná vazba,
336 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5844-2

Airbus A380

Mnoho napínavých příběhů
a podrobných popisů
událostí, které dopadaly
dobře (např. Apollo 13)
i těch s tragickým koncem
(např. Columbie). Technické informace, výkresy
a fotografie.
14×21 cm, asi 144 stran,
cca 289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-2062-8

14×21 cm, pevná vazba,
176 stran,
329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-4126-0

14×21 cm, šitá vazba, 652 stran,
489 Kč, 19,74 �,
ISBN 978-80-7169-855-5

Hermann Woydt

Vše, co jste kdy chtěli vědět o letecké
dopravě a cestování letadlem
Patrick Smith

Co se děje s letadlem při
startu, přistání a během
letu? Jdou za letu
otevřít dveře? A dokázal
by s letadlem přistát
i amatér? Na to a mnoho
dalšího vám odpoví
zkušený pilot.
17×24 cm, 256 stran,
379 Kč, 17,51 �,
E R ISBN 978-80-271-0504-5
LL
E
S
T
S
E
B

SOS ve vesmíru

Joel Levy

Karel Štulík, Jiří Vohlídal,
Alois Julák

Teorie a praxe
Lubomír Zeman

V přehledně koncipované
a bohatě ilustrované
knize se čtenář dozví
jaký dron si pořídit, jak
s ním létat, fotografovat
či natáčet videa, kam
a kdy s ním může létat
a mnoho dalšího.
17×24 cm, asi 224 stran,
cca 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0775-9

55019

63501

Základy statistiky Aplikace
v technických a ekonomických
oborech – 2., rozšířené vydání

Zeptejte se pilota

Jan A. Novák

Kniha si klade za cíl naučit
čtenáře základní principy
polovodičových součástek
a s nimi spojených základních obvodů. Třetí vydání
je rozšířeno o kapitolu
operační zesilovače.
16×23 cm, šitá vazba,
220 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-1241-3

55024

ovaný
Aktualiz k
dotis

Drony

63532

Komplexní publikace pro
ty, kdo mají zájem získat
či prohloubit si vědomosti
o CNC technice ve strojírenství, o principech
CNC řízení i o způsobech
programování i efektivním
zvládnutí technologie.
17×24 cm, 244 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5269-3

Součástky a obvody, principy a příklady
(3., rozšířené vydání)
Jan Vobecký, Vít Záhlava

63572

Programování obráběcích strojů
Miloslav Štulpa

5318

5539

Julien Evans

Reprezentativní kniha
o historii výroby náramkových hodinek PRIM
v Novém Městě nad Metují.
Zachycuje vznik první továrny, technické zajímavosti,
rozhovory s pamětníky
i fandy značky aj.
20×20 cm, pevná vazba,
96 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2535-7

CNC

63528

2., aktualizované vydání

63531

Komplexní publikace se
odborně ale i poutavě
věnuje všem aspektům železničního provozu. Popisuje
skladbu železniční dopravní
cesty, vozidla, zabezpečení
provozu, návěstní soustavu
i některé předpisy.
17×24 cm, šitá vazba,
432 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-271-0058-3

K336

Jak létají dopravní letadla

Historie hodinek Prim 1949–2019
Jan Králík

Geniální myšlenky vtipně a jasně
Rüdiger Vaas
Geniální myšlenky geniálního vědce vyložené čtenáři
jasně, výstižně a přitom
zábavnou formou. Popis
různých důsledků teorie
relativity i kvantové teorie,
především těch, které
na první pohled vypadají
paradoxně.
15×21 cm, 128 stran, 299
Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2061-1

Řeč zvířat
62017

technologie, řízení, grafikony a dalších
100 zajímavostí
Jozef Gašparík, Jiří Kolář

62022

55008

Železniční doprava

63

39564

Věda a technika

Publikace se symbolem

Eva Meijerová

Barvitě a zábavně popsané
formy zvířecí komunikace –
hlasové projevy psů, delfínů
i komunikace u mravenců
nebo včel. Autorka se také
zajímá o možnosti porozumění člověka a zvířete i jejich
obecnějšího vztahu.
14×21 cm, šitá vazba,
144 stran, 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2080-2

též jako e-kniha

64

Auto & moto
Jan Tuček

Auta východního bloku

Tatra 813

Jan Tuček
Škoda, Tatra, Trabant, Wartburg, Polski Fiat, Dacia, Oltcit,
Moskvič, Lada, Volga a další značky neodmyslitelně patřily ke
koloritu předlistopadové éry. Někdy jsme nad nimi ohrnovali
nos a toužili po něčem lepším, většina z nás však stejně neměla
na vybranou. Dnes se nad tím můžeme pousmát, zapomenout
bychom však neměli. Nejen na tu dobu, ale ani na automobily,
v nichž jsme tehdy jezdili.

a její sourozenci
Jan Tuček

5641

Tatra 813 – pracant v armádě i civilu. S jeho vývojem, výrobou
a jednotlivými verzemi vozidla vás seznámí tato publikace.
Dozvíte se jaké tahače využívala armáda po 2. světové válce,
i jak se zrodil kultovní Kolos. Obsáhlá část je věnována takticko-technickým údajům jednotlivých aplikací vozidla, především
základnímu typu tahači Tatra 813 8 × 8, ze kterého celá unifikovaná řada vychází. Doplněno nákresy a fotografiemi.
21×25 cm, pevná vazba, 160 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-4347-9

Vojenské nákladní
automobily Škoda
1919–1950
František Kusovský

Legendární Praga V3S

Kniha přináší zasvěcený
pohled do historie výroby
vojenských nákladních
vozů v koncernu Škoda –
popisy typů, technické
parametry, úspěchy
modelů, armádní zkoušky,
i slepé cesty a omyly.
21×25 cm, pevná vazba,
144 stran, 149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-247-4827-6

V létě 1969 převzaly štafetu
populárního „embéčka“
modernizované vozy Škoda
100/110 s nově tvarovanou
přední a zadní karoserií. Do
roku 1977 jich v Mladé Boleslavi vyrobili přes milion kusů.
21×25 cm, pevná vazba,
asi 156 stran,
cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-3721-8

5650

Jiří Frýba

Tatra 805
historie, takticko-technická
data, modifikace

Nákladní automobil Praga
V3S si získal pověst nezničitelného dříče. Jak „véeska
vznikla, přehled desítek aplikací, detaily z vojskových
zkoušek a mnoho dalšího
nabízí tato publikace.
21×25 cm, pevná vazba,
256 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-247-5724-7

Jiří Frýba

22×17 cm, pevná vazba, 192 stran, 349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5201-3
55010

Obrněný transportér
OT-810 historie,
takticko-technická data,
modifikace Jiří Frýba

22×17 cm, pevná vazba, 144 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0231-0

5692

5605

5632

5636

Československé
motorarity dálníky, tříkolky,
vozítka a jiné zajímavosti

Škoda Felicia 1994–2001
Opravy a údržba

Obojživelné automobily
historie, technika,
rozdělení, úpravy

Skútry Manet a Tatran
historie, vývoj, technika,
renovace

Jiří Schwarz

21×29 cm, šitá vazba, 416 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-247-3657-0

Marcel Malypetr

22×17 cm, pevná vazba, 112 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-5587-8

Ivan Mackerle,
Daniel Mackerle

22×17 cm, pevná vazba, 184 stran,
149 Kč, 6,26 €, ISBN 978-80-247-4541-1

Marcel Malypetr,
Ludvík Opletal

22×17 cm, pevná vazba, 132 stran, 339 Kč, 14,24 €,
ISBN 978-80-247-4724-8

5649

5631

5643

55011

Metalex
český výrobce sportovních
automobilů a motocyklů

Škoda 1202
historie, vývoj, technika,
sport

Jawa 500
historie, vývoj, technika, sport

Skútr Čezeta
renovace, údržba, opravy,
technika – 2., rozšířené vydání

Údržba a opravy motocyklů
ČZ 125 a 150C
Augustin Šulc, Karel Šulc,
Augustin Šulc jun.

Série článků ze SM z r. 1955
– skvěle a podrobně popsané a z závodnické i prodejní
praxe ověřené texty o údržbě
a opravách, doplněné
fotografiemi z archivu ČZ
a současným pohledem
na opravy veteránů.
16×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0580-9

22×17 cm, pevná vazba, 160 stran,
149 Kč, 6,88 �, ISBN 978-80-247-4744-6

55014

22×17 cm, pevná vazba, 232 stran,
349 Kč, 14,66 �, ISBN 978-80-247-5195-5

Jiří Wohlmuth

Marcel Malypetr

Jiří Mewald

Motocyklové vozíky PAv
Historie, vývoj, technika
Jiří Bartuš

Ucelený obraz
o historii využívání
vozíků ve spojení
s motocykly, které
bylo přímým důsledkem poválečného rozvoje
motorismu v ČR Popis a fotografie, provozování
vozíků, údržba a opravy.
22×17 cm, pevná vazba, 96 stran, 289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0566-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

17×23 cm, pevná vazba, 172 stran, 349 Kč, 14,66 €,
ISBN 978-80-247-4877-1

Jawa kývačka

motocyklové typy 351–361
Jiří Wohlmuth

Technická data, obrázky, přehledy i souhrnná chronologie
nejrozšířenějšího motocyklu na československých
silnicích. Od roku 1954 se za 20 let vyrobilo více než
1000000 kusů.
22×17 cm, pevná vazba, 188 stran,
349 Kč, 14,66 �, ISBN 978-80-247-5266-2

22×17 cm, pevná vazba, 192 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0351-5

5659

Marcel Gause

5652

5609

Jiří Frýba

21×25 cm, pevná vazba, 292 stran, 599 Kč, 26,79 �,
ISBN 978-80-247-2585-7

Legendární Škoda 100/110

55015

historie, takticko–technická data, modifikace

55002

ER
B E S T S E LL

Kniha mapuje vývoj sanitních automobilů v našich zemích od počátku minulého století do současnosti. Přináší dosud nezveřejněnou
přehlídku zakázkových sanitních karoserií z období první republiky
a protektorátu, připomíná sériově vyráběné sanitky a prototypy z let
1945–1990 i pestrou paletu sanitních vozidel zhotovených a provozovaných u nás během posledních tří desetiletí. Ilustruje ji více než
500, často dosud nepublikovaných, fotografií.
21×25 cm, pevná vazba, 312 stran, 599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-5864-0

5066

ER

Kniha podrobně popisuje osobní automobily vyráběné na území
Československa v letech 1918 až 1938, včetně jejich základních
technických údajů. Vedle automobilů velkých továren (Praga, Škoda,
Tatra) jsou prezentovány i vozy menších výrobců (Aero, Jawa, Walter, Wikov, Z) i vozy malých značek (Disk, Enka, Gatter, Isis, Stelka,
Trimobil …) – celkem 30 nejdůležitějších značek. V každé kapitole
čtenář najde statistiky prodejů v jednotlivých letech, dobové ceny
a další technické informace. Kniha je ilustrována výhradně dobovými
fotografiemi a prospekty, často dosud nepublikovanými.
21×25 cm, pevná vazba, 352 stran, 599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-271-0466-6

55021

1918–1938 Jan Tuček

B E S T S E LL

Sanitky v Československu
a Česku 1918–2018

63522

Auta první republiky

55022

Retro

Jawa 50 Pionýr

historie, vývoj, technika, sport
2., rozšířené vydání Jiří Wohlmuth

Nové informace
o historii i současnosti nejmenšího
motocyklu značky
Jawa přezdívaného „pařez“ – nové fotografie, závodní minulost i současné cesty po světě, technické
informace.
22×17 cm, pevná vazba, 168 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5493-2

Auto & moto
Automobily: jména, znaky
a značky Význam jmen a značek, loga,
přehled typů, historie a zajímavosti

2 019

5655

Autoškola
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Petr Růžička

5690

Fenomén Mercedes-Benz
& Čechy, Morava a Slezsko

Ladislav Samohýl, Zdeněk Vacek

24×28 cm, pevná vazba,
352 stran, 499 Kč, 20,96 �,
ISBN 978-80-247-5536-6
55000

Superb
chlouba značky Škoda
Jan Tuček

21×25 cm, pevná vazba,
144 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5682-0

5644

Závodní vozy značky Mercedes-Benz, zvané stříbrné šípy, dominovaly závodnímu dění ve 30. a 50. letech minulého století. Publikace
je určena nadšencům, kteří více než technické údaje ocení návrat
v čase. Ocení svědectví o osudech tehdejších aktérů, svědectví ze
závodních tratí, průběhu závodů, o vztazích mezi účastníky, a to
vše v kontextu své doby v kombinaci s bohatými doprovodnými
fotografiemi.
21×25 cm, pevná vazba, 264 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-2063-5

Historie automobilů Škoda
od roku 1905 do současnosti
Jiří Dufek, Jan Králík

Unikátní soubor
rentgenových
obrazů automobilů
L&K a Škoda ukazuje
ve zkratce historii
naší automobilky
a zároveň historii
automobilové techniky. Každé auto je představeno
na detailním technickém průhledovém obraze a dalších fotografiích či výkresech.
28×21 cm, pevná vazba, 216 stran,
499 Kč, 22,99 �, ISBN 978-80-247-4878-8

55028

Moderní učebnice a testové
otázky Václav Minář
17×23 cm, 272 stran,
169 Kč, 7,81 €,
ISBN 978-80-271-2272-1

Motoškola

Pavel Venclovský
17×23 cm, asi 112 stran,
cca 159 Kč, 7,35 �,
ISBN 978-80-271-0006-4

Plné znění zákonných
předpisů je k dispozici
na www.grada.cz ke stažení
zdarma ve formátu PDF.

AUTOŠKOLA – moderní učebnice pro každého, kdo chce úspěšně získat řidičské
oprávnění skupiny B i pro motocykl (AM, A1 a A). JENOM NEJNUTNĚJŠÍ informace, přehledně setříděné a s jasnými instruktážními fotografiemi + kompletní
testové otázky umožní čtenáři získat potřebné znalosti k absolvování závěrečných zkoušek a hlavně mu vštípí existenčně důležité návyky pro běžný provoz.
Učebnice s testovými otázkami je aktualizována k 2. 1. 2019 a témata jsou
řazena podle posloupnosti výuky v autoškole. Publikace obsahuje výběr
pravidel, vyhlášek a souvisejících předpisů, přehled značek, křižovatek včetně
jejich vysvětlení i nutné informace o ovládání a údržbě vozidla.

Autobusy Karosa 700

historie, vývoj, technika, modifikace
Martin Harák

55017

Historie závodních vozů Mercedes Benz

Autoškola 2019

5651

Let stříbrných šípů

55025

Je slovo Aero spojeno jen s českou automobilkou? Jak souvisí logo
Maserati s fontánou ze 16. století? Vymysleli název Citroën Elyséé
Číňané? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších přináší unikátní
slovníkové dílo dvou automobilových fanatiků. Zorientujete se
v interních kódech firem, v recyklaci názvů vozů, dozvíte se, proč
se jeden automobil prodával pod různými názvy či proč se některá
jména nesměla používat.
17×24 cm, pevná vazba, asi 768 stran, cca 599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-5315-7

55005

Jiří Fiala, Petr Strossa

Autobusy první republiky
a protektorátu
1918–1945
Martin Harák

Příběh výroby autobusů
v Československu v letech
1918–1945. Najdete zde
hlavní výrobce a jejich produkci, technické parametry
a výkresy konstrukčních
detailů i osudy konstruktérů
a karosářů.
21×25 cm, pevná vazba,
272 stran, 469 Kč, 21,67 �,
ISBN 978-80-271-0663-9

Fundovaný
pohled do
„dějin“ tohoto
„hranatého“
autobusu: karosy jezdily i na plyn, sloužily jako
pojízdný hotel, přepravovaly vězně... Technická
data, výkresy, informace o vývoji, výrobě.
22×17 cm, pevná vazba, 160 stran,
339 Kč, 14,24 €, ISBN 978-80-247-5221-1

55009

55016

55007

V soukolí okřídleného šípu
Zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků –
2., rozšířené vydání Jan Králík

Soutěž Malou dohodou
1937 Auta a motocykly na trati Praha – Bukurešť – Bělehrad

Autobus Karosa 900
historie, vývoj, technika,
modifikace

55001

5073

63521

Augustin Šulc: Měl jsem
motocykl rád o něm, jeho
firmě a motocyklech BSA a ČZ

Život s erbem Tatry
Vyprávění hlavního konstruktéra Tatry Milana Galii

Autobusy SOR
historie, vývoj, technika,
modifikace

16×24 cm, pevná vazba,
128 stran, 279 Kč, 13,88 �,
ISBN 978-80-247-2723-3

Středočeské závody a okruhy
Století středočeského silničního
závodění

16×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5575-5

16×24 cm, pevná vazba, 232 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0390-4

5654

55023

F. A. Elstner: Muž činu
Aerovkou do Afriky, Popularem
do Ameriky, Minorem
k rovníku... Jan Tuček

Severočeské závody a okruhy
Století klasických závodních
okruhů v severních Čechách

16×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-247-5303-4

22×17 cm, pevná vazba, 128 stran, 319 Kč, 14,74 �,
ISBN 978-80-271-0465-9

55012

Konstruktér vzpomíná...
Jak v Plzni vzniklo 200 závodních
aut a motocyklů
Václav Pauer

Martin Harák

Milan Švihálek

Jiří Wohlmuth, Jaroslav Kotrbáček

Jiří Wohlmuth, Jaroslav Kotrbáček

16×24 cm, pevná vazba, 208 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2000-0

55033

5684

22×17 cm, pevná vazba, 160 stran, 339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0057-6

historie, vývoj, technika, modifikace
Martin Harák

Moravské a slezské závody
a okruhy

Století moravského silničního závodění
Jiří Wohlmuth
Kniha připomíná bohatou
motoristickou minulost na
Moravě. Ožívají v ní motoristické události, podoby okruhů
a místa závodění v celé škále
dálkových závodů, závodů do
vrchu i na městských okruzích.
16×24 cm, pevná vazba,
asi 288 stran,
cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2515-9

Autobusové ikony
ze Škodovky byly
opratřeny mimořádně zdařilými
karoseriemi, dodnes potěší oko nejen starší, ale
i mladé generace. Kniha se věnuje rovným dílem
Škodě 706 RO, tak i 706 RTO.
22×17 cm, pevná vazba, 144 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2116-8

55029

16×24 cm, pevná vazba,
128 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0615-8

16×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5703-2

Autobusy Škoda 706 RO a RTO

Martin Harák

Jan Tuček

16×24 cm, pevná vazba, 200 stran,
339 Kč, 15,66 €,
ISBN 978-80-271-0177-1

Libuše Šulcová

55027

Technická elita národa

Elektrické lokomotivy
řady E 479.0
Martin Žabka

Bohatě ilustrovaná kniha o řadě
lokomotiv, které
u nás jezdí od roku
1977. E 479 jsou známy pod přezdívkou „hrbatá“
nebo „velbloud“, o její oblíbenosti svědčí i to, že
jezdí už 41 let.
22×17 cm, pevná vazba, asi 192 stran,
cca 369 Kč, 17,05 �, ISBN 978-80-271-2437-4

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Stavebnictví a architektura
Cabin Porn – Interiéry

Chaty na konci světa
Zach Klein

Ochrana
před démony
monumentem
Opravdovým
je Staropražských mystérii
á věž, kteměstská mosteck Karlův
na
rá chrání vstup
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na světě.
gotických staveb
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Jak jsem potkala Brusel
Kateřina Farná

52013

Novinářka Kateřina Farná v Bruselu několik let působila jako
zahraniční korespondentka. Ve své knize se zaměřila na to, jak
se skutečně žije v kulisách velké politiky, pustila se do odhalování divokého podhoubí, kultury, krás a zajímavostí hlavního
města evropské politiky. Kniha je čtivým průvodcem v češtině
téměř nepopsaných reálií Bruselu, kde žije přes 180 národností
a můžete zaslechnout až 100 jazyků. Vše je doplněno poutavými
fotografiemi a kresbami.
16×24 cm, flexo vazba, 360 stran, 369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-247-2935-0

Jaroslav Achab Haidler
Dlouho očekávaná kniha Jaroslava Achaba Haidlera popisuje
židovské pohřbívání a hřbitovy v Čechách a na Moravě. Poeticky,
ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský způsob
pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích. Nechybí ani židovské
příběhy, básně a anekdoty. Vše je seřazeno v sedmi kapitolách tzv.
„židovské“ sedmičky.

ER

17×24 cm, pevná vazba, 192 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0261-7

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Praha neznámá IV
Petr Ryska

Ve čtvrtém dílu oblíbené
knihy najdete nové lokality,
a to romantický Jánský
Vršek, Vilové Vinohrady,
nejmenší pražskou čtvrť
Zadní Kopaninu, kolonii
Domov a obě Chuchle.
16×24 cm, flexo vazba,
asi 232 stran,
cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2087-1

Pražské vinice
Radana Vítková

Pražské vinice II
Radana Vítková

Projděte se po pražských
vinicích a ochutnejte
víno přímo na místě jeho
vzniku. V současné době
představují pražské vinice
atraktivní turistický cíl
i centrum gastronomických zážitků.
16×24 cm, flexo vazba,
200 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0796-4

53012

Židovské hřbitovy
a pohřbívání

Petr Ryska

Objevte mystické Horní
Nové Město, nevšední
kouzlo nouzových kolonií
Na Kotlasce a Na Hájku,
krásu starých statků v Ďáblicích, staré Hlubočepy
v lůně Prokopských skal
a Prosek.
16×24 cm, flexo vazba,
232 stran, 399 Kč, 18,43 �,
E R ISBN 978-80-271-0519-9
LL
E
S
T
S
E
B

50024

V pokračování oblíbené
knihy můžete společně
s autorem navštívit další
zapadlé kouty hlavního města. Čekají na vás trampské
osady Kazín, Tornádo, Údolí
hvězd a Black White, Tichá
Šárka, Ďáblice a další.
16×24 cm, flexo vazba,
232 stran, 399 Kč, 18,43 �,
E R ISBN 978-80-271-0417-8
LL
E
S
T
S
E
B

52018

52011

Projděte s naší knihou
neznámá a méně známá
zákoutí Prahy. Publikace
popisuje jednotlivé lokality
nejen z hlediska architektury, ale i historie, přírody,
jejích obyvatel a především
atmosféry místa.
16×24 cm, pevná vazba,
232 stran, 399 Kč, 18,43 �,
E R ISBN 978-80-247-5651-6
LL
E
S
T
S
E
B

Fotografická publikace,
která vznikla jako
koníček otce a syna,
kteří tyto artefakty
českého venkova a mlčenlivé svědky minulosti
na svých cestách několik
let zaznamenávali.
16×24 cm, šitá vazba,
192 stran, 399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-271-0449-9

Praha neznámá III

Petr Ryska

Jan Vrabec

Zajímají vás neznámé
příběhy a tajemství Prahy?
Kupte si pokračování bestselleru 25 tajemství Prahy.
I tato bude plná úchvatných
fotografií a odhalí vám
nečekané souvislosti.
16×24 cm, pevná vazba,
asi 120 stran,
cca 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2451-0

tajems
tví
Prahy

Praha neznámá II

Petr Ryska

B E S T S E LL

Zastávky
52012

Čtyři sféry
é
Staroměstsk
mostecké věže

David Černý

52030

Zajímají vás neznámé
příběhy a tajemství Prahy?
Chcete vědět, proč stojí
Bruncvík u Karlova mostu
nebo kde se vzala záhadná
mumie Marie Elekty?
Kupte si naši knihu plnou
úchvatných fotografií.
16×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 299 Kč, 13,81 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0581-6

Praha neznámá
5550

52034

8

BES

Osm příběhů obytných
dodávek a osm rozhovorů
s jejich majiteli-dobrodruhy,
kteří tráví život na cestách
v romantickém obydlí na
kolečkách. Kniha plná strhujících fotografií z celého světa.
16x21 cm, pevná vazba,
asi 248 stran,
cca 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-2233-2

25 tajemství Prahy II

50029

52017

25 tajemství Prahy
David Černý

Foster Huntington

Pokračování kultovní knihy
Cabin Porn od newyorských
nadšenců, kteří vyznávají
život v lůnu přírody – tentokrát o interiérech chatek,
srubů a podobných přístřešků
z celého světa.
16×21 cm, pevná vazba,
asi 328 stran,
cca 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-2582-1

Každý z nás si může postavit útočiště v lůnu přírody: o tom vás přesvědčí kultovní kniha nadšenců, kteří si svůj ráj na zemi zbudovali u Bobřího
potoka, v divočině na severu státu New York. Autoři vyprávějí deset
hlavních příběhů chat a srubů postavených nejrůznějším způsobem
a na nejrůznějších místech USA (v horách, v poušti; pod zemí,
na stromě; ze dřeva, z plechu, z betonu…), najdete zde však dalších
200 fotografií a minipříběhů chat, srubů a přístřešků z celého světa.
16×24 cm, pevná vazba, 328 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-271-0565-6

52032

ER

Van life – Život na kolech

Encyklopedie židovských
památek Moravy a Slezska
Jaroslav Klenovský

Publikace známého odborníka popisuje všechny
dochované i již zaniklé
židovské památky na
území Moravy a Slezska.
Abecedně řazené stavby
jsou bohatě doplněny
a mapami území.
21×30 cm, pevná vazba,
400 stran, 699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-271-0642-4

V druhém díle knihy
o vinicích se můžete těšit
na Modřanskou vinici,
vznešenou Grébovku, romantickou vinici sv. Kláry,
krásnou Salabku i proseckou Máchalku a další.
16×24 cm, flexo vazba,
asi 200 stran,
cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2234-9

Po stopách českých sklářů
52021

B E S T S E LL

Zach Klein

50032

52016

Cabin Porn

52036

66

Ivan Černý

Nevšední průvodce zve
milovníky křehké krásy do
našich nejdůležitějších
sklářských dílen, jako je
Moser, Ruckl, Šípkovo
AJETO nebo PacinekGlass,
Precioza, Šenov, Sázava,
Poděbrady a další...
14×21 cm, flexo vazba,
276 stran, 339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0701-8

Poznejte a naučte se znát
všechny viditelné prvky
budov na více než pěti
stech fotografií. Jedinečný slovník architektonických prvků vás seznámí
s názvy historických
i moderních budov.
21×29 cm, šitá vazba,
176 stran, 399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-271-0373-7

Tři cesty za architekturou

Kam nás osobitý architekt a spisovatel David
Vávra svými kresbami
v knize zavede? Podnikneme cestu za základy
naší kultury – do Řecka,
cestu do země zaslíbeER
B E S T S E LL
né – do Izraele a cestu
za zázrakem nové civilizace – do Latinské Ameriky.
30×22 cm, pevná vazba, 144 stran, 398 Kč, 16,72 �,
ISBN 978-80-247-5645-5

52019

Cesta k moři není
pouhým válením se na
pláži... Většina Čechů
směřuje do Chorvatska, ale samotnou
cestu k moři proletí
téměř se zavřenýma
očima… ta ale přitom
skýtá mnoho mimořádných zastavení…
30×22 cm, pevná vazba, 144 stran, 398 Kč, 18,39 �,
ISBN 978-80-271-0144-3

Prokletá a tajemná místa
Čech a Moravy
Veronika Rubínková

Autorka čtenářům předkládá devět děsivých míst
v Čechách a na Moravě,
o nichž se dozvíme, jaká
tragická událost se zde
v minulosti odehrála a co
se stalo, že jsou místa
navěky prokletá.
14×21 cm, pevná vazba,
200 stran, 239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-0647-9

Kniha o zemích Japonsku, Austrálii,
Tasmánii a Novém Zélandu – je završením
trilogie cestovatelsko-architektonických
knih Davida Vávry.
Vznikla na základě
natáčení dalších dílů pořadu Šumné stopy pro ČT.
30×22 cm, pevná vazba, asi 144 stran,
cca 398 Kč, 18,39 �, ISBN 978-80-271-2885-3

K341

David Vávra, Radovan Lipus

Pojďte s námi na nové
rozhledny! V naší knize
najdete více než 101 rozhleden
a vyhlídkových staveb v ČR, postavených po roce 2013. Jsou
seřazeny přehledně podle krajů
a o každé se dozvíte maximum
možných informací.
14×21 cm, pevná vazba,
128 stran, 299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5615-8

101 věcí, které jsem se naučil
na architektuře
Matthew Frederick

Jedna z nejoblíbenějších knih
o architektuře,
uznávaná a všeobecně přijímaná
jak studenty, tak
profesionály i širokou veřejností. Byla
vydána prestižním nakladatelstvím MIT Press.
18×16 cm, 216 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-5204-4

5195
52031

Objevujeme architekturu

Eduard Altarriba, Berta Bardi i Milá

V této knize se děti nejen
prostřednictvím obrázků
dozvědí, jak jednotlivé civilizace stavěly domy, chrámy,
zámky a třeba i mrakodrapy,
i co se od nich dnešní
architekti mohou naučit.
24x24 cm, pevná vazba,
asi 48 stran,
cca 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2475-6

Kresli jako architekt

a jejich příběhy
Rostislav Novák

kniha aktivit pro milovníky architektury
Steve Bowkett

Seznámení s architekturou zábavnou
formou vám poskytuje možnost aktivní
práce a uplatnění
své fantazie
a představ. Je zde
množství kreseb
a spousta možností, jak s nimi pracovat.
27×21 cm, šitá vazba, 160 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5675-2

Nejkrásnější rozhledny ČRC

Nové rozhledny ČR

více než 101 staveb
Helena Holubářová, Jaroslav Fábera

Příručka pro hravé architekty
Ondřej Šefců

Komiksové příběhy
popisují významné chvíle
v dějinách architektury
tak, jak to nenajdete
ani v nejobjemnějších
knihách. Na kresbách
si malí i velcí čtenáři
ukážou různá období
a architektonické znaky.
17×19 cm, 64 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5300-3

Kniha Tichomoří
40053

David Vávra

6591

4849

Jedeme k moři

Markéta Svobodová, Jiří Kuděla,
Miroslav Zelinský
Kniha vydaná ke 100.
výročí založení umělecké školy
Bauhaus v Německu, mapuje
nejen její historii od založení
v roce 1919, ale také její klíčové estetické koncepty, filosofii
a pedagogický přístup. .
16×24 cm, flexi vazba,
asi 192 stran,
cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2226-4

Od jeskyně ke katedrále

50027

Projekty, kresby a vize
architekta Davida
Vávry jsou představeny čtivou formou.
Každou realizaci doplňuje krátký, výstižný
a poetický popis,
mnohdy doplněný
i básní, jež vznikla k dané stavbě.
24×17 cm, šitá vazba, 160 stran, 329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-0467-3

David Vávra

5261

4261

4884

Běžet s domy

Bauhaus

Brutalismu dal jméno
francouzský termín „brut“ tedy surový, nerafinovaný.
V naší knize se dočtete
o stavbách z 60. a 70. let,
jež dodnes udivují svou odvahou a nekompromisností.
20×30 cm, pevná vazba,
asi 304 stran,
cca 799 Kč, 36,91 �,
ISBN 978-80-247-3096-7

Mosty patří mezi nejobdivovanější díla člověka.
Tato kniha je věnována
nejdelším, nevyšším
a nejimpozantnějším mostům a viaduktům celého
světa, ale nezapomíná ani
na ty v České republice.
21×25 cm, pevná vazba,
400 stran, 549 Kč, 25,36 �,
ISBN 978-80-271-0770-4

Výpravná monografie
představuje tvorbu architekta Josefa Gočára. Nabízí
pohled na jeho architekturu,
urbanistické projekty, nábytkovou a interiérovou tvorbu
i spolupráci s výtvarníky.
24×28 cm, pevná vazba,
450 stran,
E R 2475 Kč, 103,95 �,
B E S T S E LL
ISBN 978-80-86652-44-3

David Vávra

Chris van Uffelen

52035

51011

5226

Jan Vítek

Terminologie architektury
v obrazech. I tak by se
dala nazvat názorná
a přehledná publikace,
zaměřená na historii
architektury v našich
zemích.
17×24 cm, pevná vazba,
256 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-3120-9

Brutalismus včera a dnes

Světové mosty

Josef Gočár

Lexikon architektonických prvků
a stavebního řemesla
Ondřej Šefců

Průvodce po světových
architektonických slozích
vám na fotografických
příkladech téměř tří set
staveb ukáže hlavní rozdíly
mezi stavbami v jednotlivých obdobích.
17×22 cm, flexi vazba,
240 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5750-6

K375

Slovník pro architekty,
projektanty, stavitele
i teoretiky obsahuje
více než padesát tisíc
hesel a slovních spojení z oblasti architektury a stavitelství.
15×21 cm, pevná vazba,
704 stran,
699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-247-5035-4

Jiří T. Kotalík, Zdeněk Lukeš,
Pavel Panoch, Daniela Karasová

Obrazový průvodce
Owen Hopkins
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Architektura

Architektonické slohy

100 nejkrásnějších kostelů ČR
52029

Owen Hopkins

52000

architektura a stavitelství
Milan Hanák

Jak číst architekturu

52026

Anglicko-český
a česko-anglický slovník

52010

5254

Stavebnictví a architektura

Projděte se s námi po
více než 70 nejkrásnějších
rozhlednách ČR. U každé
z nich najdete údaje o výšce,
její GPS souřadnice, mapu
a popis cesty. Dozvíte se
také, jaký je výhled a zajímavosti v okolí.
14×21 cm, pevná vazba,
144 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-4020-1

Publikace se symbolem

Petr Dvořáček

100 nejvýznamnějších,
nejzajímavějších a nejkrásnějších kostelů, bazilik a katedrál
Čech, Moravy a Slezska
najdete ve výpravné,
populárně naučné publikaci,
doprovázené více než čtyřmi
sty nádherných fotografií.
21×25 cm, pevná vazba,
asi 240 stran,
cca 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-2050-5

též jako e-kniha
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Průvodci
Vyhlídky nad přítoky Vltavy

Navštivte 51 vyhlídkových
míst na řece Labe od jeho
soutoku s Vltavou pod
Mělníkem až po saské
město Pirna. U každého
z nich v knize najdete výřez
z turistické mapy, souřadnice i popis přístupu.
14×21 cm, flexi vazba,
192 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0549-6

Výlety za balvany a viklany
Ivan Klich

Turistický průvodce po
64 vyhlídkových místech
nad přítoky Vltavy – tedy
Lužnicí, Sázavou, Otavou
a Berounkou. Obsahuje
množství fotografií, mapek a dalších praktických
informací.
14×21 cm, flexi vazba,
232 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-0550-2

Vyhlídky nad přítoky Labe
50025

Otava, Lužnice, Sázava, Berounka
Ivan Klich

50015

Ivan Klich

51007

52014

Labské vyhlídky

Ohře, Jizera, Ploučnice a Kamenice
Ivan Klich

Turisticko-obrázková
publikace s tipy na výlety
za gigantickými kameny
(balvany) a viklany obsahuje celkem 57 objektů
na území Čech, včetně
krátkého výkladu o jejich
vzniku a symbolice.
14×21 cm, flexi vazba,
176 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0700-1

Autor úspěšného průvodce „Labské vyhlídky“
vás zve k dalším výletům,
tentokrát po vyhlídkách
nad přítoky Labe. Provede
vás po 37 vyhlídkových
místech nad Ohří, Jizerou,
Ploučnicí a Kamenicí.
14×21 cm, flexi vazba,
136 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5526-7

Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců

Ondřej Šefců, Jiří Langner
100 tabulí doplněné
krátkým zasvěceným
komentářem. Detaily
byly původně publikovány v literatuře specializované na pokrývačské
a klempířské práce, a to
v 19.–20. století.
17×24 cm, šitá vazba,
224 stran, 329 Kč, 13,82 �,
ISBN 978-80-247-3572-6

Tesařské spoje

Stavební truhlářství
5130

Pokrývačství
Tradice z pohledu dneška
Radovan Mikula, Jan M. Řihák

Tradice z pohledu dneška
Martin Dirlam

Názorná příručka s množstvím detailů z oblasti
stavebně-truhlářských spojů
obsahuje konstrukční řešení
dveří, oken, podlah, schodů
a obložení stěn, ale také
výkladních skříní a výkladců
z přelomu 19. a 20. století.
17×24 cm, 112 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-4721-7

Reprint knihy z roku 1948, která velmi podrobně zachycuje dnes
už téměř ztracené umění řemesla pokrývačského. Poskytuje
základní informace pokrývačským učňům, pokrývačům i projektantům o jednotlivých typech střech, krytinách a hlavně technologiích kladení střechy. V dodatku jsou zachyceny návaznosti na
moderní technologie a materiály a také způsoby, jak s moderními
prostředky opravit či rekonstruovat staré střechy.
17×24 cm, šitá vazba, 332 stran, 295 Kč, 14,57 �,
ISBN 978-80-247-0587-3

Manfred Gerner

Kniha zaplňuje mezeru
v poznání dřevěných
spojů, které jsou součástí
dřevěných konstrukcí
a nyní se používají např. při
sanacích. Je zde ukázáno
250 detailních spojení.
17×24 cm, šitá vazba,
220 stran,
345 Kč, 15,50 �,
ISBN 978-80-247-0076-2

5084

ER

5245

B E S T S E LL

Kniha přináší výběr 100 osvědčených, léty prověřených stavebních detailů z literatury (knihy, musterbuchy) z 18., 19. i 20. století specializovaných
na zednické práce. Obrázky jsou doplněny krátkým zasvěceným komentářem. V komentářích se autor zabývá i užitím novodobých materiálů
a jejich zakomponováním do tradičních konstrukcí. Publikace je určena
projektantům, památkářům, architektům, studentům a dalším čtenářům
se zájmem o tradiční stavitelství a osvědčené stavební postupy.
17×24 cm, šitá vazba, 216 stran, 329 Kč, 12,86 �,
ISBN 978-80-247-3580-1

100 osvědčených stavebních
detailů – klempířství
a pokrývačství Bohumil Štumpa,

5119

5217

100 osvědčených stavebních
detailů – zednictví

5218

Stavební řemesla – tradice z pohledu dneška

100 osvědčených stavebních
detailů
Tradice z pohledu dneška
Ondřej Šefců, Bohumil Štumpa

BES

Výběr osvědčených a léty
prověřených stavebních
detailů je doplněn krátkým
zasvěceným komentářem
a každý konstrukční prvek
nebo systém, je ukázán
na několika detailech
z různých publikací.
17×24 cm, šitá vazba,
216 stran, 299 Kč, 12,56 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-3114-8

Bytový design
5344

V knize známé interiérové
designérky najdete podrobný návod, jak vlastní bydlení
zařídit kvalitně a stylově.
Dozvíte se jak pracovat
s barvami v interiéru,
stylem, kompozicí a dalšími
E R tématy.
B E S T S E LL
25×25 cm, pevná vazba,
174 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0771-1

39563

Barvy, trendy, interiéry
Inspirativní průvodce při výběru barev
do vašeho domova
BARVY / ORANŽOVÁ

Iva Bastlová
Velmi intenzivní

Zkušená designérka vám poradí,
jak barvy v interiéru používat, jak je
sladit i kombinovat s různými materiály. Budete se moci inspirovat
na řadě fotografií a doporučených
barevných paletách.

jemným dekorem

16×24 cm, pevná vazba, 216 stran,
499 Kč, 23,05 �, ISBN 978-80-271-2190-8

Rajčatová
Je třeba ji utlumit
ostrá a dominantní.
se k červené je
stylu.
oranžová přibližující
se k etno či orientálnímu
barvami. Hodí
dřeva či neutrálními
BARVY

/ ORANŽ
OVÁ

Oranžová

Po tomto odstínu

a modr
á

však upoutat pozornost,
výjimečně. Chcete-li
sáhněte opravdu volba. Foto: Wilko
je to správná

– 38 –

Odvážná
, avšak
Nezapom
velmi
eňte k ní zajímavá kombina
přidat dekor
ce je vhodná
Chladná
dřeva nebo
modrá
do obývací
další neutrál.
utlumí
plochy
ch pokojů
ohnivou
se nehodí.
Foto: Darling
i kuchyní
oranžov
Použijte
ou. Tato
modrou
of Chelsea .
ji tedy na
dvojka
nebo dejte
doplňky
je však
k rajčatov
velmi výrazná
či bytový
é kapku
textil. K
a na velké
vodní modré
oranžov
é přidejte
– získáte
petrolej
tak netradič
ově
ní kombin
ace.
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Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Jindřich Halabala a Spojené
uměleckoprůmyslové závody
v Brně

Dagmar Koudelková
Bohatě ilustrovaná
publikace je věnována
jedné z nejzajímavějších
osobností nábytkové
tvorby meziválečného
období a přináší první
souhrnné zhodnocení
jeho díla.
23×29 cm, pevná vazba,
152 stran, 499 Kč, 23,10 �,
LL E R ISBN 978-80-247-5475-8

Provensálský styl
Umění bydlet a žít
Karolína Hornová

Kniha nás uvede do historického a místopisného
kontextu provensálského
stylu, jímž se můžeme obklopit nejen skrze typické
interiérové a exteriérové
prvky, ale i skrze specifický
přístup k životu.
16×24 cm, pevná vazba,
152 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0756-8

BESTSE

Tvoříme interiér s českou
designérkou Kompletní průvodce při
zařizování vašeho domova
Iva Bastlová

Uznávaná designérka vás
provede jednotlivými kroky při návrhu a realizaci
všech místností v bytě.
Podělí se s vámi o nejužitečnější tipy z praxe,
díky nimž se vyhnete
zbytečným chybám.
16×24 cm, pevná vazba,
224 stran, 429 Kč, 19,82 �,
ISBN 978-80-271-0728-5

Křídové barvy natřou všechno
53010

můžete mít i vy
Dorotea Vejmelková

39538

Provede čtenáře
problematikou navrhování interiéru.
Zabývá se barvami
a jejich kombinováním v interiéru,
materiály, dostupnými na našem
trhu, technikami a ostatními důležitými pojmy.
24×17 cm, pevná vazba, 232 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-3559-7

52023

5216

pro všechny, koho zajímá dobré bydlení
Jana Hradecká a kolektiv

52022

Stylové bydlení

Škola interiérového designu

Annie Sloan

V knize najdete 40 návodů, jak si vlastníma
rukama natřít či vymalovat
stěny, podlahy, nábytek
a látky. Dozvíte se také,
jak používat šablony,
zlatit nábytek či jak křídové
barvy kombinovat.
21×27 cm, šitá vazba,
160 stran, 399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-271-0646-2

Stavebnictví a architektura
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Nábytek
Konstrukce nábytku

Nábytek svépomocí

Nábytek a zabudované skříně,
2., přepracované vydání
Wolfgang Nutsch

V ucelených kapitolách
jsou popsány truhlářské
spoje, konstrukce nábytku,
vnitřní a vnější truhlářské
konstrukce (okna, dveře,
obklady, dřevěná schodiště)
a povrchové úpravy dřeva.
17×24 cm, šitá vazba,
288 stran,
399 Kč, 16,30 €,
ISBN 978-80-247-2960-2

54000

spoje, povrchové úpravy dřeva, konstrukce
Elmar Josten, Thomas Reiche,
Bernd Wittchen

5239

5187

Truhlářské konstrukce

krok za krokem
Martin Zoufalý

Připravujeme pro vás
přepracované a doplněné
vydání úspěšného titulu,
který nabízí více než
1000 konstrukčních detailů skříňového nábytku.
Zcela nová je kapitola
o osvětlení.
14×21 cm, šitá vazba,
408 stran, 459 Kč, 21,21 �,
ISBN 978-80-247-4244-1

Nábytek z laminovaných desek si můžete vyrobit a smontovat
sami. Levně, se základním nářadím, na míru a přesně podle
svých potřeb. Všechny nezbytné znalosti a informace najdete
v knize Martina Zoufalého. Na základě těchto znalostí tak
zvládnete vyrobit zásuvkový kontejner, kuchyňskou linku nebo
skříň. Odměnou vám bude nejen pocit z dobře vykonané práce,
ale i obdiv okolí.
16×24 cm, 128 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5708-7

Vytápění

BES

Václav Vlk

Chtěli byste si pochutnat
na křupavém domácím
chlebu nebo si upéct
pizzu ve vlastní peci? Nic
není nemožné. V knížce
najdete návod na stavbu
obou druhů pecí v interiéru i na zahradě.
16×24 cm, 176 stran,
239 Kč, 10,99 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0008-8

Udírny a zahradní krby
2. vydání
Václav Vlk

Udírny
6637

Krby, kamna a teplovodní
vytápění

51008

Jaroslav Závacký

6676

52003

Stavba pece na pizzu a chleba

Může být teplovodní
vytápění napojeno na krb
nebo krbová kamna? Můžeme tímto zdrojem ohřát
i teplou vodu? Odpovědi na
tyto a další otázky nalezne
čtenář v připravované knize
známého autora.
16×24 cm, 112 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-4426-1

konstrukce, stavba, uzení
Václav Vlk

Chcete si postavit udírnu
nebo zahradní krb? Pak
je vám určena přehledná
a návodná kniha známého
autora. Najdete v ní jak
postavit a provozovat
různé typy udíren a mnoho
dalších rad a tipů.
14×21 cm, 120 stran,
169 Kč, 7,81 �,
ISBN 978-80-271-0713-1

Kniha o typech udíren,
jejich konstrukcích,
vnějším i vnitřním
uspořádání, návody jak si
udírnu postavit, stavební
postupy, bezpečnostní
pokyny a rady o umístění
v interiéru zahrady.
17×24 cm, šitá vazba,
112 stran, 219 Kč, 9,89 �,
ISBN 978-80-247-1828-6

Stavba
Martin Růžička

5242

5214

51003

70 tipů
Martin Perlík

Základní principy
stavby moderních
rodinných domů na bázi
dřeva, včetně základů
návrhu domů s nízkou
energetickou náročností, najdete v knize
známého autora.
16×24 cm, 160 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-3298-5

Jak vybrat rodinný dům
a neprohloupit se dozvíte
v praktické příručce oblíbeného autora. Například jak
prokouknout nabídky realitních kanceláří, jak zhodnotit
technický stav domu a kolik
bude stát rekonstrukce.
16×24 cm, 224 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0246-4

Konstrukční detaily
pro pasivní a nulové domy
doporučení pro návrh a stavbu
Juraj Hazucha

BES

Rekonstrukce rodinného domu
52038

Moderní dřevostavba

Jak vybrat rodinný dům

100+5 tipů, 3., aktualizované vydání
Martin Perlík

Devadesát ověřených
konstrukčních detailů
a návody pro jejich správné
navrhování a provádění
najdete v knize, která
vychází z dlouholetých
zkušeností členů Centra
pasivního domu.
21×30 cm, šitá vazba,
308 stran, 399 Kč, 18,43 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-4551-0

Máte starší rodinný dům?
Chtěli byste jej opravit,
ale nevíte jak na to? Nebo
se chystáte starší dům
koupit? Pokud ano, pak
vše potřebné naleznete
ve 105 tipech praktické
příručky.
16×24 cm, 288 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2912-6

Stavební legislativa

Jediný kompletní
a ucelený soubor zákonů
a vyhlášek souvisejících
se stavebním zákonem.
Obsahuje kompletní
znění stavebního zákona,
doplněné o příklady
z praxe a komentář.
17×24 cm, asi 800 stran,
cca 790 Kč, 36,50 �,
ISBN 978-80-271-0741-4

Zateplení a rekonstrukce
rodinného domu
Plánujete rekonstrukci
rodinného domu? A víte,
že když provedete
celkové zateplení, uspoříte
mnohem více? Pokud o tom
chcete vědět více, pak je
tato kniha určena právě
vám.
17×24 cm, 160 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4808-5

Profi & hobby

B E S T S E LL

ER

5257

Projektanti, architekti, studenti a stavitelé už se nemusíte
probírat spoustou zákonů, norem a vyhlášek! To nejdůležitější pro
projektování pozemních staveb najdete v jedné přehledné knize.
Najdete zde vymezení stavebních ploch, minimální světlé výšky,
krytí inženýrských sítí i třídy betonu a oceli. Ve druhém aktualizovaném vydání přibylo 50 nových stran a aktualizací prošla téměř
polovina tabulek původního vydání.
17×24 cm, šitá vazba, 256 stran, 249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-5142-9

Základy rodinných domů

tradiční i moderní typy zakládání
Karel Kubečka, Darja Kubečková
Rodinný dům musí
mít kvalitní základy.
Jaké jsou jejich
druhy, možnosti
a rizika se dočtete
v přehledné knize
manželů Kubečkových.
16×24 cm, 104 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-4720-0

Odborné kreslení
pro SPŠ stavební
Jaroslav Sýkora

21×29 cm, šitá vazba, 120 stran,
219 Kč, 8,56 �,
ISBN 978-80-247-3635-8

5533

6688

6663

Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček
a kolektiv

5532

Co je sklep, jaké stavební
zásady musíme dodržet
při jeho stavbě nebo rekonstrukci. Jiné parametry
musí splňovat sklep na
uskladnění vína, jiné na
uchování brambor či jablek,
skladování paliva.
14×21 cm, 112 stran,
179 Kč, 7,99 �,
ISBN 978-80-247-3798-0

2., aktualizované
vydání Josef Remeš, Ivana Utíkalová,

Učebnice

Sklepy v zahradě
Stavba krok za krokem
Jiří Faltýnek

Stavební příručka

Ulrich E. Stempel

5222

Jiří Plos

5248

51009

Stavební zákon s komentářem

Pozemní stavitelství I pro
SPŠ stavební Konstrukční
systémy, požadavky na pozemní
stavby Petr Hájek a kolektiv

Pozemní stavitelství VI pro
SPŠ stavební Stavební fyzika,
zdravotní nezávadnost a požární
bezpečnost staveb

16×24 cm, 144 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-5101-6

16×24 cm, 148 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5102-3

Jan Tywoniak a kolektiv

Zahrada
Ian Drummond, Kara O’Reillyová
Skvělá kniha plná inspirativních fotografií a návodných textů
vám poradí, jak nejlépe využít rostliny v současném interiéru,
jaké druhy vybrat a jak se o ně starat. Seznámíte se s pěstováním v dekorativních skleníčcích, s pěstováním sukulentů
i jednotlivých velkých rostlin, které budou nepřehlédnutelnou
součástí bytu. Starejte se o rostliny a ony se stanou stylovým
doplňkem každého pokoje.

Urban Jungle vám přináší zelenou inspiraci, nápady na styling
a skvělé informace o rostlinách pro všechny, kdo chtějí mít ve
svém životě i domově více zeleně. Publikace vás provede domy
pěti evropských rodin a ukáže, jak lze díky rostlinám vnést domů
krásu, jedinečnost, kreativitu, a někdy dokonce dotek umění.
Najdete zde návody a nápady doporučené blogery stránky Urban
Jungle bloggers, autory této knihy.
21×28 cm, šitá vazba, 176 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0606-6

Rybník, přírodní koupaliště,
potůček s vodopádem nebo
bahenní stanoviště – všechny tyto prvky v zahradě jsou
přínosem pro lidi, rostliny
i zvířata. Pro každý z prvků
najdete návod na stavbu
v praktické příručce.
16×24 cm, 128 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-3327-2

ER

Lze si vůbec představit zahradu bez květin? Asi jen stěží, vždyť
přinášejí do prostoru kolem nás pestrost, proměnlivost a především barevnost. A přece jen se kvetoucí květinové záhony objevují
v zahradách méně, než by se čekalo. Cílem této knihy proto není
jen představit vám zajímavé druhy či odrůdy a usnadnit výběr pro
konkrétní stanoviště, ale také vás inspirovat, jaké trvalky zvolit
v nejrůznějších zahradních úpravách, abyste se pohledem na ně
těšili od jara do pozdního podzimu.
16×24 cm, pevná vazba, 200 stran, 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-247-5184-9

ER

Divoké trvalky

Sofie Meys

B E S T S E LL

ER

61040

Kdo by se nechtěl pochlubit svou zahradou? Ať jste majitelem,
nebo zahradním architektem, vždy přemýšlíte o tom, jak nejlépe
zúročit klady pozemku, na kterém má vyrůst nová zahrada. Pomocí
schémat, prostorových vizualizací, příkladových obrázků a fotografií
vám tato kniha poslouží jako návod, jak nejvhodněji naplánovat
výsadbu, vodní plochy, komunikace i mobiliář v duchu současných
trendů a vytvořit tak harmonickou zahradu, která by vás těšila
během celého roku. Kniha vás osloví svou praktičností a komentovanými návody včetně prostorových zobrazení zahrady v různých
fázích vývoje – jak v průběhu roku, tak i po letech.
21×29 cm, pevná vazba, 192 stran, 549 Kč, 25,36 �,
ISBN 978-80-247-4515-2

Tvoříme z betonu – na zahradu
i do interiéru Rady – tipy – postupy

Objevte kouzlo betonu na zahradě i v interiéru! Překonejte nechuť k jeho
používání! Budete se při čtení této knihy divit, jaké krásné výrobky
z něho jdou vyrobit, a nemusí to být jen dlaždice či obrubníky záhonů.
A nemusí zůstat jen fádně šedivé, lze je krásně nabarvit. Vázy, koryta,
pítka, dekorační prvky, mísy, sošky, svícny, popelníky, zdobné šlapáky, to
všechno můžete z betonu, tedy ze směsi písku, cementu a vody, vlastnoručně zhotovit poměrně snadno. Skvělé podrobné návody v knize s údaji
o přesném poměru složek vám zajistí, že výrobek bude kvalitní, pevný,
odolný vůči povětrnostním vlivům a zbavený nežádoucích pórů.
17×22 cm, šitá vazba, 168 stran, 359 Kč, 16,59 �,
ISBN 978-80-271-0464-2

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

ER

Z míst na zahradě s nedostatkem vláhy nemusíte mít v žádném
případě obavy. Téměř vždy se dá najít nějaký druh rostliny,
kterému se zde bude dařit. Sortiment suchomilných rostlin je
neobyčejně bohatý, a nemusíte se tedy bát, že by vaše zahrada
byla nezajímavá, barevně chudá či nevýrazná. Může tomu
být právě naopak. V knize se seznámíte s několika sty druhy
a odrůdami květin, s nimiž lze výsadby koncipovat tak, aby
byly atraktivní od časného jara až do pozdního podzimu, a to
s minimálními nároky na závlahu.
17×24 cm, pevná vazba, 184 stran, 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-271-0462-8

Krásné záhony s planě rostoucími
rostlinami. 22 návrhů výsadeb
Brigitte Kleinod, Friedhelm Strickler

BES

Pěstujeme rostliny na balících
slámy
Jednoduše, levně, bez velké námahy
Benjamin Busche

Kniha vychází vstříc neustále sílícím tendencím vrátit
se při pěstování rostlin
k původním nešlechtěným
druhům, které jsou pro naši
přírodu daleko důležitější
než rostliny dovezené,
exotické, vyšlechtěné.
16×23 cm, šitá vazba,
160 stran, 299 Kč, 13,81 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0692-9

Víte, že můžete zeleninu, bylinky, jahody, ale
třeba i brambory a okrasné
rostliny pěstovat na balících
slámy? Je to snadné, ušetříte místo, nemáte trápení
s plevelem, nemusíte se ani
moc ohýbat.
17×22 cm, 96 stran,
219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-0687-5

61065

B E S T S E LL

Petr Hanzelka

B E S T S E LL

Architektura moderních zahrad
Jana Stejskalová, Ivana Řeháková

Autorky Lenka Tréglová
a Anita Ponešová pro
vás napsaly knihu
o mátě, v níž se dozvíte
vše, co nutně potřebujete vědět, abyste ji mohli
pěstovat, inhalovat, vařit
z ní a péct s ní.
14×21 cm, pevná vazba,
112 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-0726-1

61051

Petr Hanzelka

Vše, co nutně potřebujete vědět
Lenka Tréglová, Anita Ponešová

Květiny pro suché zahrady

K193

Správná rostlina na správné místo

Máta

Autorky Lenka Tréglová
a Anita Ponešová
napsaly knihu o levanduli, v níž se dozvíte
vše, abyste ji mohli
pěstovat, inhalovat, vařit
z ní a péct s ní, vyšívat
a koupat se v ní!
14×21 cm, pevná vazba,
112 stran, 229 Kč, 10,58 €,
E R ISBN 978-80-271-0524-3
LL
E
S
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61069

Květiny pro každou zahradu

Vše, co nutně potřebujete vědět...
Lenka Tréglová, Anita Ponešová

61064

stavba krok za krokem
Peter Himmelhuber

Vyzkoušejte si jednoduché
postupy na výrobu pergoly,
dětské houpačky, zahradního stolu nebo jen krmítka
a budky pro ptáky. Návody
jsou jednoduché a zdokumentované na fotografiích
krok za krokem.
16×24 cm, 72 stran,
189 Kč, 7,94 €,
ISBN 978-80-247-5277-8

B E S T S E LL

Levandule
50012

Zahradní rybníčky, potůčky
a koupací jezírka

61036

Postupy krok za krokem, které zvládnete
sami
Pavel Zeman, Petra Zemanová

61048

6697

Nápady do zahrady

19×24 cm, pevná vazba, 176 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0472-7

61050

Igor Josifovic, Judith de Graaff

50021

krásný byt plný pokojových rostlin

K417

Útulný domov s rostlinami

K434

Urban Jungle

61068

70

Jakou rostlinu kam zasadit
podle typu zahrady, místa, barvy
květů, barvy listů, ročního období

Bydlíme venku
Oblíbená zákoutí na zahradě
a na terase

Dekorace do zahrady
Inspirativní aranžmá pro každé
roční období

17×22 cm, šitá vazba, 160 stran,
319 Kč, 14,90 �,
ISBN 978-80-247-2726-4

23×21 cm, pevná vazba,
144 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5384-3

23×21 cm, pevná vazba,
144 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5425-3

Thomas Hagen

Martin Staffler

Gabi Balsfulland

Zahrada

Plané rostliny

Recepty pro zdraví, krásu a vitalitu
Gabriele Leonie Bräutigam

a jejich zapomenutý význam
Gertrud Scherfová, Claus Caspari

Máte v zahradě nebo za plotem kopřivy? Neproklínejte je
a buďte naopak rádi! Mnohdy
nenáviděnou pálivou rostlinu
staví tato skvěle napsaná
kniha do zcela jiného světla.
Výborná nejen pro zdraví,
ale i do kuchyně!
17×24 cm, 176 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-247-2932-9

Tato kniha je mnohem víc než jen atlas k určování rostlin.
Jsou zde nejdůležitější volně rostoucí květiny, bylinky, keře
a stromy, jejich popis, ale s důrazem na jejich význam pro
lidi: jejich použití a léčivé vlastnosti, jejich role v dějinách,
mýtech, zvycích a magii. Fantastické ilustrace Clause Caspariho
zobrazují každou rostlinu do nejmenších detailů a odrážejí její
zvláštní charakter.
17×24 cm, šitá vazba, 176 stran, 329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-2024-6

61066

Kniha vás naučí ekologicky
myslet, klade důraz na
smíšené kultury využívající
vzájemně prospěšné působení rostlin a na používání
přírodních prostředků s cílem získat zdravou úrodu
bez chemie.
17×24 cm, 128 stran,
249 Kč, 11,50 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0498-7

Bylinková zahrádka
co je skutečně důležité
Burkhard Bohne

Tato kniha vám pomůže
spolehlivě rozpoznat, co
to na záhonu či v trávníku náhle vyrostlo, určíte
snadno, zda rostlinu
vytrhnout hned, nebo ji
ponechat nějakou dobu
nebo dokonce natrvalo.
22×19 cm, šitá vazba, 144 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0768-1

Gudrun a Peter Germann

13×19 cm, 216 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4672-2
K285

Jak pečovat o své
orchideje
Praktický rádce
Jörn Pinske

17×22 cm, šitá vazba, 128 stran,
249 Kč, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4241-0

K337

Zahrada je místo, kde
se včely, čmeláci a další
užitečný hmyz cítí dobře.
Rozmanitost květů, stromů
a dalších planých či
nešlechtěných rostlinných
druhů jim skýtá obživu
ve formě pylu a nektaru
i úkryty k odpočinku
a rozmnožování.
17×22 cm, 96 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2049-9

pěstování, péče, použití
Ursula Braun-Bernhart

Vertikální zeleninové zahrádky
Skvělé nápady do malého prostoru
Sibylle Maag, Rebekka Maag,
Michael Maag

Bohatou úrodu zeleniny
si můžete vypěstovat i na
malém prostoru. Využijte
zeď a zábradlí balkonu,
naskládejte na sebe
truhlíky a květináče zavěste – vytvořte vertikální
zahradu!
17×21 cm, 96 stran,
219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-2242-4

Léčivá kosmetika z přírody

Léčivé rostliny

V knize najdete 60
návodů – popsaných a nafocených krok za krokem –
k domácí výrobě kapek,
sirupů, čajů, krémů,
koupelové soli, ochuceného medu a dalších
léčivých přípravků.
17×24 cm, 240 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-247-5155-9

Tipy na rostliny pro různá stanoviště
Katrin Lugerbauer

Dozvíte se, jak
pěstovat 78 druhů
bylinek, používat
jedlé květy, zpracovávat
a sušit vaše výpěstky,
připravovat čaje či jak
svázat pěknou kytici či
bylinkový věnec.
18×22 cm, 128 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0014-9

24×22 cm, šitá vazba, 160 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5253-2

nejlepší využití pro zdraví celé rodiny
Melanie Wenzel

Zahrada pro včely

Bylinková radost

Mít příjemnou, kvetoucí
a voňavou bylinkovou
zahrádku je snem mnoha zahradníků. Splňte
si jej! Autor se s vámi
podělí o všechny zkušenosti, které pěstováním
bylinek získal.

61044

Rostliny pro aromaterapii
90 vonných rostlin, jejich znaky
a způsob využití

Petr Dostálek

Poznejte fascinující svět
přírody na vaší zahradě
a vypěstujte si své vlastní
plodiny ze semínka do
semínka. Kniha vám
pomůže objevit zapomenuté umění domácího
semenaření.
14×21 cm, 128 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2115-1

K391

Jak je rozpoznat a co s nimi
Bärbel Oftring

Semínka z vlastní zahrady

61049

Žádoucí a nežádoucí
rostliny na zahradě

BES

K350

Kniha předkládá nejrůznější
úhly pohledu, jak přistupovat k zahradní tvorbě, jak
propojit oblíbené okrasné
a užitkové rostliny s planými, plevelnými, avšak zdraví
prospěšnými druhy v jeden
harmonický celek.
21×25 cm, pevná vazba,
asi 288 stran,
cca 569 Kč, 26,29 �,
ISBN 978-80-271-2074-1

zahrada bez chemie a plná života
Arnošt Tabach

61076

Biozahrada

Ilona Prath-Krejčová

61078

Zahrada

K457

61072

89030

Kopřiva

Mirka Kmoníčková

Vše o levanduli! Dozvíte
se, odkud pochází, jak
ji pěstovat a na jaké
potíže zabírá, a podle
návodů si snadno vyrobíte levandulové léčivé
přípravky, kosmetiku,
dekorace či doplňky.
19x25 cm, 128 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-735-9546-3

61077

V herbáři druhé knihy úspěšné autorky najdou čtenáři „nejobyčejnější“ léčivé plevely a bylinky, které lze u nás sbírat jako
dostupné přírodní prostředky pro zdraví celé rodiny. Publikace
se zaměřuje na využití rostlin v domácím jídelníčku a při léčení
nemocí v těhotenství, v době kojení a pro děti. Inspirací jsou
paní Staňkové lidové tradice – odjakživa znaly babky kořenářky
bylinu na každou nemoc. Dnešní maminky a tatínkové zde objeví pozapomenuté moudré rady našich předků, zdravé recepty
a nápady na tvoření s dětmi.
17×24 cm, pevná vazba, 272 stran, 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-247-2606-9

17×23 cm, pevná vazba, 264 stran, 429 Kč, 19,82 �,
ISBN 978-80-247-2312-9

ER

Levandule

61071

Magdaléna Staňková–Kröhnová

61079

Knížka je určena pro všechny maminky, které chtějí používat
dostupné přírodní prostředky pro zdraví své a svých dětí.
Publikace je přehledná a především srozumitelná pro české
maminky, zaměřuje se na využití fytoterapie a zdravé přírodní
stravy v těhotenství, při kojení, v mateřství a pro děti. Vychází
z lidových tradic, nabízí zdravé recepty a nápady na využití
rostlin při tvoření s dětmi.

Bylinky pro děti a maminky 2

Jak si vyrobit hojivé masti, oleje a esence
Myriam Veit

61059

Magdaléna Staňková-Kröhnová

61017

Bylinky pro děti a maminky

64507

E
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Zahradní rostliny a bylinky

B E S T S E LL
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Dozvíte se, jak rostliny
sbírat, jaké léčivé složky
obsahují, jak je sušit, skladovat, vyrábět extrakty,
nechybí ani podstatné
informace, jak tyto výtažky
aplikovat při zdravotních
problémech.
17×21 cm, 200 stran,
399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-4586-2

Publikace se symbolem

Přírodní kosmetika pro každý
den
Christina Kraus

Není čas na změnu? Vyrobte
si sami pleťovou vodu, zubní
pastu, šampon, sprchový
gel, deodorant, parfém
a další produkty z přírodních, volně dostupných zdrojů, které nebudou obsahovat
škodlivé látky.
21×23 cm, pevná vazba,
152 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0165-8

též jako e-kniha

Zahrada
Co nám o sobě vyprávějí...
Peter Wohlleben

Odborník na stromy vysvětluje, jakou roli hrají v životě člověka –
od romantické až po politováníhodnou. Cestou za 80 stromy se
zastavíte u berlínských lip, v ulicích Londýna dlážděných dřevem
eukalyptu i u kalifornských sekvojí. Dozvíte se neuvěřitelné,
a přitom pravdivé příběhy – od mumifikovaných mnichů až po
kozy šplhající na stromy a mírně radioaktivní ořechy. Doplněno
krásnými ilustracemi.
15×23 cm, pevná vazba, 240 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2192-2

Pavloušek, František Muška, Lukáš Rudolfský

63510

B E S T S E LL

61063

Biodynamické vinohradnictví
a vinařství Radomil Hradil, Pavel

Cena OIV Paris 2012

Pavel Pavloušek

Autor v monografii představuje nové poznatky o pěstování révy vinné, o moderních způsobech ošetřování,
ochraně i technologiích.
Kniha poslouží drobným
pěstitelům, profesionálním
vinařům i studentům.
17×24 cm, šitá vazba,
336 stran, 499 Kč, 20,17 €,
ISBN 978-80-247-3314-2

61061

61045

61024

Bio odrůdy révy vinné

Moderní vinohradnictví
Pavel Pavloušek

ER

Stromy rostou jen zdánlivě tiše a němě. Ve skutečnosti však
komunikují nejen mezi sebou navzájem, ale i s námi – pokud se
naučíme porozumět jejich jazyku. Díky vědomostem o ekologických
souvislostech jejich existence o ně pak můžeme lépe pečovat. Lesník Peter Wohlleben přináší překvapivé náhledy do světa stromů
a napomáhá tak k tomu, abychom se na ně dívali z jiné perspektivy. Kniha pro všechny, kdo milují stromy a chtějí jim porozumět.
14×21 cm, pevná vazba, 192 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0277-8

Letokruhy jako kalendář
i záznamník
Zajímavosti z dendrochronologie
Josef Kyncl

Mrtvé dřevo plné života

Z letokruhů stromů
můžeme vyčíst spoustu
informací. Dokládá nám
to dendrochronologie,
vědní disciplína, která díky
letokruhům často odhaluje
skutečnosti jinými cestami
nezjistitelné.
17×24 cm, 144 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0198-6

Pěstování révy vinné v biodynamickém režimu zahrnuje komplexní
způsob péče o révový keř v souladu s přírodními a kosmickými
rytmy, abychom získali soběstačnou vinici, která plodí zdravé hrozny. Biodynamici využívají k posílení vitality půdy a rostlin preparáty
získávané z vlastních obnovitelných zdrojů a rostlin, díky nimž
nejsou vnášeny do ekosystému vinice cizorodé prvky. Autoři v knize
popisují své dlouholeté zkušenosti s biodynamickým přístupem
nejen při pěstování révy vinné, ale i při výrobě autentického vína.
14×21 cm, 144 stran, 199 Kč, 9,19 �, ISBN 978-80-271-0418-5

Pěstování révy vinné

Monografie z pera našeho
předního odborníka na
pěstování révy vinné
popisuje více než 150 perspektivních moštových
a stolních odrůd vhodných
pro ekologické pěstování
a výrobu vína.
17×24 cm, šitá vazba,
320 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-247-4330-1

Pěstujeme stolní odrůdy révy
vinné
2., aktualizované a rozšířené vydání
Pavel Pavloušek

Jaroslav Rod

B E S T S E LL
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Pěstujeme révu vinnou

Nové vydání úspěšné
příručky pro ty, kdo si chtějí
vypěstovat hrozny k přímé
konzumaci. Kniha je zaměřena výhradně na stolní
odrůdy révy vinné, které
mají specifičtější požadavky
na pěstování.
14×21 cm, 152 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0240-2

Tomáš Nečas, Josef Sus

Pěstitelé, kteří si nevědí
rady, se seznámí s novými
způsoby řezu ovocných dřevin a jejich tvarováním na
trvalém stanovišti. Příručka
pomocí kreseb a fotografií
objasňuje principy řezu,
včetně teoretických základů.
17×24 cm, šitá vazba,
144 stran, 219 Kč, 8,56 �,
ISBN 978-80-247-2505-5

Rostliny nestačí jen sázet a zalévat. Někdy může vaše pěstitelské úsilí překazit choroba, škůdce nebo jiné poškození rostlin.
Přitom k tomu, abyste mohli účinně zakročit a zvolit nejvhodnější způsob likvidace problému, musíte příčinu poškození správně
identifikovat. K této publikaci se budete často vracet, abyste
vždy zvolili správný způsob ochrany nebo prevence proti chorobám a škůdcům na vašich zahradách. Je totiž přímo nadčasová!
17×24 cm, 160 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0239-6

2., aktualizované a rozšířené vydání
Vilém Kraus
Nestor českého vinařství
seznamuje čtenáře
s odrůdami révy vinné,
moderními pěstitelskými
metodami a provádí
celým procesem od
založení vinice až po
sklizeň hroznů.
14×21 cm, 128 stran,
159 Kč, 7,16 �,
ISBN 978-80-247-3465-1

K349

61002

61060

identifikace, prevence a ochrana

Jak v zahradě vytvořit přírodní prostředí
David Werner
Víte, že je mrtvé dřevo důležitou součástí ekosystému
a že byste ho měli mít i ve
své zahradě? Přesvědčí vás
o tom tato půvabná knížka,
popisující fascinující životní
prostor, který dosud unikal
vaší pozornosti.
14×21 cm, 176 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0698-1

Řez ovocných dřevin

Choroby a škůdci na zahradě

61062

Příběhy stromů

61070

Jonathan Drori, Lucille Clerc

61027

Kolem světa za 80 stromy

K462

72

Praktická botanika pro
milovníky rostlin více než

3000 botanických termínů, objevujte
a pozorujte Geoff Hodge
Tato kniha je vstupem
do botaniky. Dozvíte
se zde vše, co milovník
rostlin potřebuje vědět
– vysvětlení termínů,
vědecká fakta, užitečné
tipy. Zjistěte o životě
rostlin co nejvíc!
18×24 cm, pevná vazba,
224 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5249-5

Příroda kolem nás

Poznáte stopy zajíce,
veverky, divokého prasete
nebo kosa? Podle této přehledné příručky dokážete
určit stopy 65 druhů zvířat,
a navíc se o nich dozvíte
spoustu informací.
13×19 cm, šitá vazba,
112 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2191-5

Poznejte stromy podle listů

na zahradě a v domě
Matthias Helb

Žije ve vaší zahradě,
pohybuje se vaším
domem, a často si jej
vůbec nevšímáte. Poznejte
zajímavé druhy hmyzu ve
svém okolí. Podívejte se,
s kým sdílíte životní prostor,
seznamte se.
14×19 cm, 112 stran,
249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0383-6

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

64 listnatých a jehličnatých stromů
Meike Bosch

64 druhů nejběžnějších
listnatých a jehličnatých
stromů – naučte se je
snadno určovat podle
krásných fotografií jejich
listů či jehlic ve skutečné
velikosti.
13×19 cm, šitá vazba,
112 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0690-5

Ptáci našich zahrad
K371

Hmyz kolem nás
K439

75 druhů zvířat z polí, lesů a luk
Frank Hecker

K411

K461

Stopy zvířat v životní velikosti

v životní velikosti
Daniela Straußová

S touto přehlednou
knihou plnou fotografií
snadno poznáte a určíte
ptáky, kteří se pohybují
v zahradě. Autorka
rozdělila ptáky do tří
kategorií podle velikosti,
což určování usnadní.
13×19 cm, šitá vazba,
112 stran, 249 Kč, 10,46 �,
E R ISBN 978-80-247-5600-4
B E S T S E LL

Chovatelství a myslivost

17×21 cm, šitá vazba, 96 stran,
219 Kč, 9,86 �,
ISBN 978-80-247-4043-0

17×24 cm, 264 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5778-0

Alena Klvaňová a kolektiv

K357

Stavíme ptačí budky, krmítka Ptáci na naší zahradě
a koupadla skvělé nápady pro zážitky, pozorování, ochrana
Daniela Straußová
každého Sigrid Tinz

17×24 cm, šitá vazba, 96 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5463-5

6723

62015

Výcvik psa k dokonalé
poslušnosti Obedience krok
za krokem Imke Niewöhner

Jak správně krmit psa
Praktické rady a tipy na základě
nejnovějších poznatků
Martin Bucksch

15×21 cm, šitá vazba, 96 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2265-3

63516

63508

Jak zvládat lovecké chování psa příčiny – prevence
– antilovecký trénink

Claudia Toll

17×21 cm, 112 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0386-7

Snažíme se porozumět
kočce Mimika, zvuky, řeč těla

13×20 cm, šitá vazba, 192 stran,
269 Kč, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0722-3

17×21 cm, 80 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5484-0

Boria Sax

Brigitte Rauth-Widmann

Štěně

Různé metody tréninku pro jednotlivé cviky
Helma Spona

Rady, jak přežít první týdny
Jana Rätke, Barbara Perfahl
Vychováváte štěně a zažíváte dost pekelné situace?
Prošly jimi i autorky této
knížky a teď radí, jak první
týdny společného života,
které provázejí překotné
turbulence, přežít bez větší
úhony.
17×22 cm, šitá vazba,
184 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0712-4

Zájemci o obedienci v knize
najdou všechny potřebné
cviky s pomocí různých
tréninkových metod. Každý
majitel psa si může vybrat
podle individuality svého
psa, která metoda je pro
něj nejvhodnější.
17×24 cm, šitá vazba,
192 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0385-0

Martin Rütter, Andrea Buisman

17×21 cm, šitá vazba, 128 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0151-1

6727

Vrána
v našich životech, kultuře a historii

Obedience

17×24 cm, 128 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0746-9

Nacvičujeme přivolání psa

5544

ER

K440

B E S T S E LL

Včelařit se může začít v každém věku. Těm, kdo by si chtěli
tohoto příjemného a zdravého koníčka osvojit, nabízí autor
kompletní informace, které pro začátek potřebují. Zájemce
o chov včel najde v knížce mnoho rad a návodů, jichž může
bez větších problémů využít v praxi. Kniha z pera dlouholetého
praktického včelaře podává srozumitelným způsobem vše, co
by měl začátečník vědět o včelách, úlech, rámkových mírách
či potřebném technickém vybavení, aby krok za krokem dospěl
k první ochutnávce vlastního medu.
14×21 cm, 112 stran, 189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-247-4857-3

62014

Kam za ptáky v České
republice

ER

Jozef Šefčík

K383

61031

Ptáci na zahradě
Užitečné rady pro milovníky zvířat

B E S T S E LL

Začínáme včelařit

Petr Bogusch

Přilákejte do zahrady
včely a užitečný hmyz
a postavte jim domeček!
v knize zjistíte, jaký
materiál použít, kam
domeček umístit, jak lépe
poznat a pečovat o jeho
obyvatele.
17×24 cm, šitá vazba,
96 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2510-4

15×21 cm, šitá vazba, 144 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-247-3978-6

17×24 cm, 160 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0365-2

Domečky pro včely a užitečný
hmyz

Kniha je kombinací
tematické encyklopedie
a atlasu všech našich druhů s mnoha variabilitami
a klíči k určování. Vše je
doplněno 1654 výstižnými
barevnými fotografiemi
a kresbami.
14×21 cm, pevná vazba,
496 stran, 539 Kč, 24,50 �,
ISBN 978-80-247-2509-3

Ulrich Schmid

Bohatě ilustrovaná kniha vás díky srozumitelným textům,
stovce kreseb a mnoha fotografiím naučí, co a jak máte správně dělat u včel během celého roku. Vysvětlí vám vazby včel
na okolní přírodu a počasí v průběhu střídajících se ročních dob,
naučí vás, jak se o včelstva starat, aby se nenarušoval jejich
přirozený životní cyklus, jak získat med a ostatní včelí produkty
i jak se bránit varoóze i dalším nemocem včel.

Základním principem ekologického včelaření není maximalizace medného výnosu,
nýbrž poskytnutí přirozených
podmínek pro zdravý vývoj
včelstva. Přehodnoťte své
zažité stereotypy!
17×24 cm, pevná vazba,
asi 176 stran,
cca 369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-271-2015-4

K468

encyklopedie, určovací klíč, ochrana
Ivan Zwach

63513

Miroslav Urban

Publikace popisuje zhruba 300 nektarodárných
dřevin a bylin. Důraz
je kladen na včelařský
význam popisované
rostliny, který poslouží
k porovnání konkrétních
zdrojů včelí pastvy.
17×24 cm, 200 stran,
249 Kč, 10,46 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-4647-0

Obojživelníci a plazi České
republiky

Včelaření od jara do zimy

David Gerstmeier, Tobias Miltenberger

63515

K167

BES

Ekologické včelaření
61074

Oldřich Haragsim

61080

61043

Včelařské dřeviny a byliny

73

Myslivost

Přehled nejmodernějších
výcvikových metod,
cvičitelů a „škol“, který
milovníkům koní pomůže
lépe poznat a efektivněji
trénovat své svěřence.
Doplněno názornými
fotografiemi.
20x27 cm, pevná vazba,
192 stran, 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-7359-051-2

Posedy

Vychovejte si ze
svého koně spolehlivého
partnera. Srozumitelný
a funkční návod, podrobný postup a názorné
fotografie. Praktické rady
pro práci ze země i ze
sedla a mnoho dalších.
20x27 cm, pevná vazba,
153 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7359-191-5

stavba, konstrukce, modely
Anton Schmid

O nožích
K241

Perry Wood

K069

Lesley Bayley

Výcvik jezdeckého koně
89113

89103

Koně – práce ze země

Praktické rady ohledně
výběru stanoviště,
nářadí i materiálu. Montáže
jednotlivých posedů jsou
jasně popsány a doplněny
fotografiemi, nákresem
konstrukce a seznamem
materiálu.
14×21 cm, šitá vazba,
128 stran, 219 Kč, 9,89 �,
ISBN 978-80-247-1531-5

Publikace se symbolem

nejen loveckých
Josef Pajl
Nevíte, jaký nůž si vybrat
a jak udržovat dokonalé
ostří? Umíte si udělat
pouzdro? Kromě historie
se dozvíte o druzích
nožů, mechanismech,
používaných materiálech
a způsobech výroby.
17×22 cm, pevná vazba,
248 stran, 379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-247-3502-3

též jako e-kniha

Kuchařky a gastronomie
...a nemáte se koho zeptat
Pavel Pavloušek, Pavla Burešová

BES

Síla přírodní fermentace
Jedinečná chuť a léčivá síla živých kultur

Výroba vína u malovinařů
Znalcem vína za 24 hodin
2., aktualizované a rozšířené vydání Jancis Robinson

11×21 cm, 112 stran,
179 Kč, 7,52 �,
ISBN 978-80-271-0087-3

Pavel Pavloušek

14×21 cm, 128 stran,
159 Kč, 6,41 �,
ISBN 978-80-247-3487-3

K433

Víno je knížce představeno
jako fenomenální nápoj,
jehož výsledná chuť i vůně
závisí už na způsobu pěstování révy vinné ve vinici,
na klimatu, půdě a na tom,
jak ji dotvářejí vinaři při
výrobě.
17×24 cm, 144 stran,
299 Kč, 12,56 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-4351-6

63505

Proč byste nemohli
mít i vy svůj Zápisník
milovníka vína? Na jeho
stránkách najdete prostor
pro zápisky z vašich
ochutnávek, ale i mnoho
zajímavého o nápoji,
jehož jste milovníkem.
15×21 cm, pevná vazba,
128 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0688-2

Vše, co byste měli vědět
o víně....

5475

Pavla Burešová, Patricia Janečková

5478

62013

Zápisník milovníka vína

Vinografie
poznejte víno ve 100 obrázcích
Fanny Darrieussecqová,
Mélody Denturcková

22×22 cm, šitá vazba, 128 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0570-0

8153

74

Jessica Easto, Andreas Willhoff

14×20 cm, šitá vazba, 264 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0640-0

Pro ty, kdo nestíhají
Gwyneth Paltrow

Úspěšná herečka Gwyneth
Paltrow miluje vaření!
Naučí vás připravit zdravé
dobroty nejdéle za třicet
minut. Kniha představuje
přes 130 receptů včetně
bezlepkových - ohromíte
jimi rodinu i své přátele!
22×26 cm, pevná vazba,
288 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0437-6

51008

K053

Cosima Bellersen Quirini

Přivítejte vůni kouře!
Každý labužník má slabost
pro báječné aroma uzení.
Užijte si všechny ty skvělé
chutě na 200 nových
i tradičních receptech
a vyzkoušejte neobvyklé
postupy uzení.
17×24 cm, 128 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0533-5

2. vydání
Václav Vlk

Druhy, možnosti a využití
domácích udíren, správné
postupy uzení, jak
maso nasolit, okořenit,
naložit do láku a připravit.
Recepty na uzení různých
druhů mas a masných
výrobků.
13×19 cm, 112 stran,
139 Kč, 6,57 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-1261-1

Bezlepková kuchařka
Kamily K.
Kamila Krajčíková

Chcete si postavit udírnu
nebo zahradní krb? Pak
je vám určena přehledná
a návodná kniha známého
autora. Najdete v ní jak
postavit a provozovat
různé typy udíren a mnoho
dalších rad a tipů.
14×21 cm, 120 stran,
169 Kč, 7,81 �,
ISBN 978-80-271-0713-1

Autorka pro kuchařku
shromáždila recepty
z celého světa, které
vyzkoušela, a předkládá je čtenářům
v bezlepkové verzi.
14×21 cm, 88 stran,
129 Kč, 5,42 �,
ISBN 978-80-271-0208-2

Ispirato da Italia
Všichni ke stolu
Alice Rossi,
Vlado Kníž

S PŘEDMLUVOU
PAVLA MAURERA!
Italská kuchyně je provoněná
bylinkami, vínem a láskou.
Autoři objeli Itálii, jedli u pouličních stánků i v luxusních
restauracích a posbírali klasické a Itálií vonící recepty.
Jsou určeny všem, kdo milují
dobré, poctivé jídlo.
14×20 cm, šitá vazba,
192 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5437-6

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Paleo vaření
snadno a bez námahy

Molekulární gastronomie
Avantgarda na vašem stole

17×24 cm, 144 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0190-0

21×21 cm, pevná vazba,
232 stran, 890 Kč, 37,38 �,
ISBN 978-80-247-5635-6

Martin Kintrup

K429

Je to tak snadné – recepty
na každý den

BES

17×24 cm, šitá vazba, 120 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5785-8

Uzení pro labužníky

Udírny a zahradní krby

K401

27529

Dozvíte se vše o přípravě
masa, druzích udíren,
rady pro výběr masa,
popis nakládání a návody
na konzervování a uzení.
V závěru najdete i recepty
na nejznámější masné
výrobky.
17×24 cm, šitá vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-4266-3

maso – masné výrobky – ryby
Egon Binder

Nakládáme zeleninu
Zdravě, rychle, chutně – pomocí
mléčného kvašení
Claudia Lorenz-Ladener

Užijte si vlastnoručně
připravené dobroty.
Šéfkuchař Jeremy Schmid
vám vysvětlí, jak si
vyrobit vlastní udírnu, ale
i správně ochutit a vyudit
různé druhy masa a dalších
potravin.
22×27 cm, šitá vazba,
160 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0652-3

Udírny a uzení

4465

K287

od šunky po žebírka
Bernhard Gahm

17×24 cm, 128 stran,
249 Kč, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5634-9

Jak naložit a připravit maso, mořské plody,
zeleninu, ovoce a další lahůdky
Jeremy Schmid

Užitečné rady a skvělé recepty, které těží z mnohaletých
zkušeností autora i starých mistrů uzenářů. Nepostradatelná
příručka pro všechny milovníky uzení, ať již udí doma, na chatě
či chalupě. Informace jsou tu kompletní: jak správně naložit
a vyudit maso i jiné dobroty, jakým dřevem nejlépe udit a při
jaké teplotě, jak si postavit udírnu na zahradě, proč je výhodné
solit a nakládat do vlastních směsí atd.
17×24 cm, pevná vazba, 132 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-4068-3

Uzení, nakládání
a konzervování masa

Cosima Bellersen Quirini

19021

Vladimír Dyk

K436

5477

Rady, tipy, recepty

ER

Fermentace
Recepty na domácí kvašení

Uzení

Vše o uzení

B E S T S E LL

K374

63530

14×21 cm, 256 stran, 297 Kč, 13,72 �,
ISBN 978-80-247-5214-3

ER

K431

ER

B E S T S E LL

Manuál pro milovníka kávy
Jak si doma připravit tu nejlepší
craft kávu

4827

B E S T S E LL

Objevte léčivou sílu fermentovaných potravin, jež jsou základem
našeho jídelníčku již po tisíce let. Kniha se vrací zpět k tradicím
a historii, aby přinesla návod na moderní životní styl: snadno připravitelné, levné, zdravé a hlavně doma – bez chemie – vyrobené
pokrmy a nápoje. První kuchařka, jež do hloubky prozkoumává
kulinářské kouzlo kvašených potravin.

63500

Sandor Ellix Katz

Petr Koukolíček

Grilování
voňavé maso, ryby, zelenina
Christoph Brand

22×26 cm, šitá vazba, 176 stran,
349 Kč, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0517-5

Výtvarné techniky

Kuchařky
Exotické koření s recepty

Pečeme a zdobíme dorty:
Jak na to

Džusy, smoothies,
ořechová mléka a másla,
ranní panáky... I jako
začátečník si podle
knihy snadno připravíte
zdravý elixír plný energie
během dne nebo večerní
koktejl pro uklidnění.
16x21 cm, 144 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-7359-463-3

Více než 300 tipů, návodů a výrobních tajemství
na veselé dortíky pro
děti, vtipné dorty pro
přátele či romantické
svatební dorty a dekorace. Budete péct jako
profesionální cukrář.
19x25 cm, 160 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7359-467-1

89054

Carol Deaconová

89053

89052

89050

Cupcakes – malé dortíčky – krásky pečené v papírovém košíčku.
To jsou zákusky s vynikajícím krémem a náplní, ochucené různými
příchutěmi. Cupcakes mají velkou výhodu v tom, že nepotřebujete
nádobí, jsou naporcované a dají se podávat k jakékoli příležitosti jako
jsou třeba svatby, zahradní slavnosti, dětské oslavy, a jiné. Vyzkoušejte
některý z 80 receptů a upečte si to nejlepší podle své chuti. Ať už jste
cukrář, hospodyňka nebo patříte do skupiny těch, kteří rádi pečou sladké dobroty snadno, nechte se inspirovat. Všechny recepty jsou náležitě
ověřeny a jsou zárukou, že výsledek vaší práce bude dokonalý.
21×21 cm, šitá vazba, 144 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2509-8

Exkluzivní bohatě ilustrovaná publikace seznámí
čtenáře s jednotlivými
druhy exotických bylinek,
koření a jejich směsí.
Nedílnou součástí
knihy je rovněž i spousta
receptů.
22×28 cm, pevná vazba,
272 stran, 549 Kč, 25,36 �,
ISBN 978-80-271-0042-2

Čerstvé šťávy z ovoce a zeleniny

63578

Anna Šmalcová

Dárky od vás odteď budou
milovat všichni! Překvapení
budou přátelé i rodina.
Je jedno, jestli tenhle dárek
připravíte k narozeninám,
Vánocům nebo jako milou
pozornost pro hostitele –
domácí směsi od vás to ve
skleničce opravdu sluší!
17×21 cm, šitá vazba,
72 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0273-0

Sarah Cadji

Cupcakes

Pavel Sedláček

89051

Namixuj skvělou směs - recepty nejen
na muffiny, koláčky, sušenky a chleba
Anna Selbach

85017

4858

Originální dárky ve skle
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Polévková mánie

Luštěniny

Šéfkuchaři také milují tousty

17x23 cm, 160 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7359-497-8

22×24 cm, pevná vazba, 176 stran,
379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-7359-538-8

15×21 cm, pevná vazba, 176 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-7359-561-6

Kathryn Brutonová

Georgina Fuggleová

Darren Purchese

Ekopanenky do domečků
Tereza Jarošová

a vyšlete je na výlet

Tilda a její nápady

V této okouzlující knize najdete podrobné popisy a šablony k výrobě roztomilých zvířátek a drobných panenek. Jsou vyrobeny
z ručně barvené vlněné plsti a doplněné plstěnými, plátěnými
a pletenými doplňky. Najdete zde ježka se saněmi, šneka, který
žije v poštovní schránce, holčičku přátelící se s medvědem, dvě
malé sestřičky a jejich prázdninový stan; lišáka vypraveného
k cestě za dobrodružstvím a mnoho dalšího.
17×24 cm, šitá vazba, 128 stran, 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-3458-3

Tilda a dům hraček

Tone Finnangerová

89021

Tilda nápady pro celý dům

Tone Finnangerová

Tone Finnangerová

Módní doplňky, andělíčci,
hračky či polštářky…
Vyberte si z více než
30 šicích projektů
světoznámé návrhářky.
Střihy jsou doplněny
srozumitelným postupem,
ilustracemi a šablonami.
21×28 cm, 144 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7359-535-7

Jednoduché šicí projekty známé návrhářky na hravé a stylové
doplňky pro děti i dospělé. Ušijte si hravé bytové doplňky pro
radost! Kniha přináší 20 podrobně popsaných šicích projektů
– snadno vykouzlíte krásné drobnosti pro zútulnění domova.
Najdete tu tipy na stylové ubrousky, přehozy a další dekorativní předměty i roztomilé hračky pro děti.

Šité panenky, zvířátka
a jiné doplňky. Kniha
známé návrhářky plná
nápadů pro malé i velké,
snadné postupy, střihy
v reálné velikosti. Hračky
vám pod rukama porostou
jedna radost.
22×23 cm, 144 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-7359-501-2

21×29 cm, 144 stran, 379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-7359-587-6

63024

63006

63031

63048

IK AC E
BA RE VN É PU BL

Vyrobte si kouzelná zvířátka

Rok s magickou voskovkou
Larysa Polyakova

Tvoření z čajových sáčků
Tea Folding Blanka Sýkorová

17×24 cm, šitá vazba, 80 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0699-8

17×24 cm, šitá vazba, 64 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-271-0056-9

17×24 cm, šitá vazba, 80 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0523-6

Blanka Kochová

Tvořivé nápady a hry
pro malé děti
z levných materiálů
Kateřina Rybová

Kniha je proto skvělým tipem
pro společné tvoření dětí
a rodičů, ale také je vhodným
pomocníkem pro učitele a vychovatele. Děti si tak mohou
vyrobit nejen dekorativní
předměty, ale i vlastní hry
a hračky pro rozvíjení různých
dovedností.
17×24 cm, šitá vazba,
80 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2214-1

26069

89020

Simone Gooding

Děti potřebují panenky
nejen na mazlení, ale
určitě také později drobné
panenky a panáčky vhodné
do tradičních „domečků“.
Zhotovte svým dětem
maličké waldorfské panenky
z přírodních materiálů.
17×24 cm, šitá vazba,
80 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-2927-5

Není vám lhostejné, s čím
si hrají vaše děti? Máte rádi
přírodní materiály? Chcete
se naučit ušít si svoje
panenky? V knize najdete
pět typů panenek různých
střihů – od nejjednoduššího
miminka až po oblékací
panenku s vlásky.
17×24 cm, šitá vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0576-2

Tvoření s dětmi

Ušijte si zvířátka z plsti

89066

Tereza Jarošová

63039

63026

Jak ušít ekopanenky

63037

Výtvarné techniky

Publikace se symbolem

Vyrobte zábavnou knihu svému
dítěti
Veronika Kubáčová

Vyrobte svému dítěti quiet
book! Ručně šitá kniha
vaše dítě zaručeně zabaví
a zároveň mu pomůže
procvičit jemnou motoriku
ručiček na jednoduchých
prvcích – suché zipy,
knoflíky, tkaničky…
21×29 cm, 112 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-5831-2

též jako e-kniha

Výtvarné techniky
IK AC E
BA RE VN É PU BL

ER

Nevyhovuje vám konfekční šatník? Oblečení v obchodech není zcela
podle vašich představ? Vaše tvůrčí duše touží po originalitě a dokonale padnoucím střihu? Tak právě pro vás je tato kniha určena!
Držíte v rukou klíč ke konstruování vlastních oděvních střihů. Přátelským způsobem jsou zde shrnuty základní střihy dámského oblečení
včetně návodu, jak střihy na míru sestrojit, upravit a dále podle
potřeby obměňovat, díky ukázkám střihové modelace. Nyní už nestojí
nic v cestě naplnit svůj šatník vytouženými originálními modely.
21×30 cm, pevná vazba, 64 stran, 269 Kč, 11,30 �,
ISBN 978-80-271-0226-6

Střihněte dětem na šaty
Lenka Velebová

B E S T S E LL

ER

Lenka Velebová

B E S T S E LL

ER

Věděli jste, že stačí pouze jeden střih a na jeho základě si ušít
nekonečně mnoho originálního oblečení? Díky této knize, se dozvíte
o kouzlu „nekonečného střihu“, který vám propůjčí tvůrčí samostatnost a ušetří vám čas, který jste doposud trávili dlouhým (často
i marným) hledáním vyhovujících střihů. Kniha je uceleným průvodcem, který vás jednoduše naučí, jak pracovat, upravovat a modelovat
základní střih trika tak, abyste byli schopni díky střihovým modelacím
si vytvořit vlastní střih na trika, halenky, šaty apod. přesně podle
vašich představ a ve velikostech 34–50.
19×26 cm, pevná vazba, 112 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0861-9

Šijeme z úpletů

Pokud jste správná maminka, pak jistě chcete svému dítěti dopřát
originální a stylové oblečení, které mu dokonale padne, a pokud
i ráda šijete, pak je tato knížka určena právě vám. Najdete v ní klíč
ke konstruování střihů oblečení přímo na postavu vašeho dítěte.
Základní střihy oděvů pro miminka i větší děti jsou doplněné návody
k sestrojení a obměnám střihové modelace. V první části najdete
střihy na nejmenší do 1,5 roku (body, kabátek, legíny, tepláky, dupačky a overal), druhá část je věnována dětem ve věku od 2 do 12 let
(sukně, halenka, šaty, kalhoty a tepláky, rolák, mikina, bunda).
21×30 cm, pevná vazba, 88 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0389-8

63042

Lenka Velebová

jeden střih = nekonečně možností

Šití: Jak na to

Jana Coufalová

89120

konstrukce střihů

B E S T S E LL

Nekonečný střih

63010

Střihněte si na šaty

63027

Pro švadlenky

63018
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Lorna Knightová

Kniha je zaměřena na šití
dětských oděvů z praktických
úpletových látek. Je vhodná
zejména pro šikovné maminky, které chtějí svým dětem
dopřát originální a současně
kvalitní oblečení z pohodlné
pleteniny – žerzeje.
21×30 cm, pevná vazba,
160 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0526-7

Přes 200 rad, postupů
a výrobních tajemství pro
pokročilé i začátečníky.
Všechny techniky, které
byste mohli potřebovat,
praktické rady, tipy, zajímavé a užitečné nápady
a návody.
19x25 cm, 160 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-7359-466-4

Patchwork
Bernadette Mayr

Stále více obdivované
quiltové vzory tentokrát
inspirované přírodou. Deka
jako hvězdná obloha, mořská
pěna, ušitá z „motýlích křídel“ a mnohé další. Autorka
pracuje s volnou řezací technikou a všechny modely jsou
přístupné i méně zkušeným
a začínajícím quiltařkám.
21×28 cm, pevná vazba,
144 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0628-8

Nápady, rady a fígle na
práci s předstříhanými
sadami patchworkových
látek či s odstřižky.
Srozumitelné návody
a postupy krok za krokem
na deky či jiné patchworkové kousky.
21×28 cm, 128 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7359-489-3

Patchwork

Od patchworku po artquilt

Květa Sudová

63003

Patchwork inspirace přírodou
6363

Brioni Greenbergová

63029

89117

Patchwork, moderní quiltování

Jana Harmachová

Autorka vás provede historií
patchworku, seznámíte se
s pomůckami i používanými
materiály, způsoby zpracování
látky. Kniha obsahuje 12
přehledně zpracovaných vzorů
a řadu návodů na využití této
zajímavé textilní techniky.
17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 299 Kč, 14,17 �,
ISBN 978-80-247-2650-2

Patchwork se tentokrát
představí jako textilní technika i možnost výtvarné seberealizace. Kniha nabídne
základní informace o práci
s materiálem, pomůckách
a designu; včetně malé
exkurze do umění artquiltu.
21×21 cm, pevná vazba,
120 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5765-0

Háčkování, pletení, plstění

ER

Sarah Hazellová

Chcete opravdu umět
háčkovat? V knize najdete na 200 základních
vzorů s návody a nákresy
a mnoho originálních
nápadů od hladkých či
plastických vzorů až po
překrásné jemné krajky.
19×25 cm, 192 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7359-403-9

Jan Eatonová

Více než 300 rad,
pracovních postupů
a nápadů k háčkování…
Fotografie vás při práci
povedou krok za krokem
stejně jako nákresy,
vzory a podrobné
instrukce.
19x25 cm, 160 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-7359-380-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Lenka Bednářová

17×24 cm, šitá vazba, 64 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5310-2

B E S T S E LL

ER

Háčkování 2
zvířátka, květiny, doplňky
Lenka Bednářová

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5207-5

Pletení: Vzory od A do Z

Lesley Stanfieldová, Melody Griffithsová

Nápaditý průvodce
300 vzory k pletení,
které musíte vyzkoušet –
žhavé novinky i nadčasová
klasika od zkušených návrhářek. Výjimečný zdroj
nápadů pro pletařky všech
úrovní pokročilosti.
19×25 cm, 208 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7359-426-8

B E S T S E LL

ER

6527

ER

Háčkovaná ZOO

Háčkování: Jak na to
89115

89038

Háčkování: Vzory od A do Z

B E S T S E LL

89049

B E S T S E LL

Nová Lenčina kniha háčkovacích popisů tentokrát v pastelových
barvách z jednoho druhu příze Camilla. Najdete v ní 12 přehledných popisů s postupovými fotografiemi od vodních zvířátek
a postaviček přes pozemské až po ta létající. Každé roční období
je charakterizováno jinými barvami. Nechybí ani nová „školička“
háčkování. Novinkou je použití dvou typů popisů – klasický
textový a také znakový, který je určen převážně zkušenějším
háčkujícím.
17×24 cm, pevná vazba, 112 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0785-8

6572

Lenka Bednářová

Háčkování
hračky, ozdoby, drobnosti
Lenka Bednářová

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-3835-2

Pletení: Jak na to
89118

figurky v pastelových barvách

6553

63041

Háčkování

Betty Barndenová

Přes 300 rad, pracovních
postupů a nápadů.
Osvojte si nové techniky
a zdokonalte se v těch,
které už znáte. Objevíte
krásné, nápadité vzory
a odhalíte veškerá tajemství pletení.
19×25 cm, pevná vazba,
160 stran, 329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-7359-427-5

Výtvarné techniky a umění
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Výtvarný kurz
Oblíbený papír

BE

Quilling

Květinové kirigami

Jana Vašíčková Maiksnar

63045

6564

63517

Chytré nápady ve 3D
Margarete Schrüfer

Emiko Yamamoto

Vyrobte si stylové předměty
z papíru – stínidlo na lampu,
vázy, papírové ovoce, svícny
na čajové svíčky, chrániče
na sklo a další. Z levného,
recyklovatelného materiálu
vznikají skládáním působivé
trojrozměrné modely.
17×24 cm, šitá vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 �,
S T S E LL E R ISBN 978-80-271-0456-7

Spony na záclony, věnce a věnečky, květinové závěsy,
slavnostní dekorace, 3D přání vytvořené z nádherných květů
řemeslného zpracování vzbudí jistě mnoho komplimentů.
Každý krok realizace uvedených malých děl je podrobně
popsán a vysvětlen – od řezání, drážkování, lepení až
po konečné tvarování pomocí různých způsobů skládání.

Zavedeme vás do světa
stáčení papírových proužků.
A co s nimi vytvoříte?
Třeba duhové náušnice,
přání s ledovým květem,
krabičku se srdíčky, roztomilé kuřátko a slepičku na Velikonoce a mnoho dalšího.
17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-4366-0

17×24 cm, šitá vazba, 80 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2103-8

Průsvitné okenní dekorace

Tvoříme ve vintage stylu

Cardmaking barvy, tvary, styly

Papír s duší vintage

17×24 cm, šitá vazba, 64 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5301-0

17×24 cm, šitá vazba, 64 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5574-8

17×24 cm, šitá vazba, 64 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0152-8

Sylva Šporková

Jitka Ščerbová

Efekt hotového průsvitu umístěného na okně je úžasný – jeho
barvy uklidňují, projasňují a dokáží úplně proměnit atmosféru
celé místnosti. Kniha nabízí fotografie hotových průsvitů,
podrobné návody k jejich vytvoření, a obsahuje také vzory
a motivy k přímému okopírování.

63009

6683

6575

Markéta Hrbáčková

63050

Rafinovaně skládaný papír

17×24 cm, šitá vazba, 112 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2487-9

M. Voborníková, P. Janečková

Thomas Thorspecken

21×30 cm, 128 stran,
249 Kč, 10,46 €,
ISBN 978-80-247-5248-8

Kouzlo kaligrafie:
Inkoust a inspirace

Natasha Alexanderová

Betty Soldi

18x23 cm, 128 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-7359-547-0

14×21 cm, 192 stran,
379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-7359-562-3

5345

Keltská kaligrafie
Vivien Lunniss

21×30 cm, šitá vazba, 48 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-5648-6

6565

Mandaly malované
na kamenech

6566

Skicujeme v ulicích
Kompletní průvodce technikami

89041

K348

89116

Kreslení, malování

Písmo ve výtvarné tvorbě
Daniel Koráb

17×24 cm, šitá vazba, 128 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-4794-1

Základy malování akvarelem
Akvarel pro každého J. Petrásková

17×24 cm, šitá vazba, 160 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-4793-4

Deníky, diáře, zápisníky

Zvyk zapisování událostí, plánů
a cílů nás přivede k uvědomění si, kdo a kde jsme a co
děláme. Barevný ilustrovaný
týdenní diář – tzv. nekonečný.
Je rozdělený po měsících
i podle znamení zvěrokruhu,
vždy s krátkou charakteristikou
každého znamení.
15×21 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-2851-3

Zapomeňte na předtištěné diáře, sestavte si
originální kousek přímo
na míru. Zjistěte, jak si
naplánovat rok, měsíc,
týden i den. Kreativní
diář přináší klid, pořádek
i radost.
14×21 cm, 112 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5821-3

Jóga mala – 108 korálků inspirace
pro každý den
Michaela Dombrovská
Tento originální zápisník
se stane vaším průvodcem
světem jógy a zároveň
jej můžete využívat pro
plánování každodenních
aktivit nebo zaznamenávání
pokroků či postřehů.
14×21 cm, pevná vazba,
128 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2021-5

Svatební deník
63511

39560

Jógový zápisník

jak udělat svatbu
Patricia Janečková

BES

Deník – památník, kam si
budoucí nevěsta zapisuje
všechny kroky příprav svého
Velkého dne. U každé kapitoly
si zároveň může přečíst rady,
tipy a doporučení od profesionálů, která usnadní její
rozhodování při správné volbě
všech svatebních atributů.
17×24 cm, pevná vazba,
176 stran, 329 Kč, 15,20 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0257-0

Týdenní náladovník

Krasopis

Monika Davidová

Obrázkový týdenní diář je určený pro děti od 6 let. Na každý
týden je připravený obrázek
k vybarvení a sedm „náladových puntíků“ k označení
barvou odpovídající náladě
dne. Náladovník je vytvořený
jako tzv. „nekonečný“ – může
se začít kdykoliv v roce.
17×24 cm, šitá vazba,
112 stran, 149 Kč, 6,88 �,
E R ISBN 978-80-271-0623-3
B E S T S E LL

Naučte se psát krásně
Nikola Klanicová
Otevřete knihu Krasopis
a vstupte do světa plného
krásy a emocí. Vezměte
pero a začněte kreslit
podle předloh, které najdete za každou z kapitol.
Uvidíte, jak dobře vám to
udělá na duši.
16×24 cm, flexi vazba,
120 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0538-0

Zápisník milovníka vína
Pavla Burešová, Patricia Janečková

62013

plány – sny – inspirace
Monika Davidová

53009

Diář zvěrokruhu

63529

Návod na vlastní originál
Michaela Dombrovská,
Blanka Novotná

63568

30010

Kreativní diář

Proč byste nemohli mít i vy svůj Zápisník milovníka vína? Na
jeho stránkách najdete prostor pro zápisky z vašich ochutnávek, ale i mnoho zajímavého o nápoji, jehož jste milovníkem.
A pokud vám snad nebude stačit jeden zápisník, kupte si
rovnou dva, naplnit všechny jeho stránky bude pro vás více
než jednoduché.
15×21 cm, pevná vazba, 128 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0688-2

Publikace se symbolem

též jako e-kniha
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Výtvarné techniky

Řemesla
Práce s kůží

šití, opravy, výrobky
Carsten Bothe
Průvodce prací s kůží –
v první části jsou popsány
pomůcky a základní způsoby
šití, nýtování a zdobení.
V druhé postupové návody
na vlastnoruční zhotovení
opasku, vodítka na psa, závěsného pouzdra na řemen,
pouzdra na nůž a revolver.
17×24 cm, 112 stran,
279 Kč, 12,89 €,
ISBN 978-80-271-0140-5

Jak vzniká ložisko
hlíny? Kde a jak v přírodě najít a nakopat
si trochu vlastní
keramické hmoty? Jak
zjistit její vlastnosti?
Jak z ní vytvořit a vypálit vlastní výrobek?
Na to vše autorka v knize odpovídá.
21×21 cm, šitá vazba, 120 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0463-5

Vydělávání kůží a kožešin

Otis Ingrams

K332

Kůže

89119

Veronika Tymelová

63007

63019

Keramika pro život s přírodou

Helmut Ottiger, Ursula Reeb

Provede vás 20 jednoduchými projekty, jejichž
výsledek bude velmi
působivý a originální, ať
už jde o vyplétanou lavici,
košík na dřevo, křeslo,
tašku, pouzdro nebo
dokonce zástěru.
21x25 cm, 144 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7359-549-4

Představujeme různé
způsoby vydělávání
a činění kůží a kožešin.
Techniky jsou podrobně
a názorně popsány tak,
aby podle nich mohl
pracovat i laik. Uvádíme
zde i nové metody.
17×24 cm, 112 stran,
99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-247-5138-2

Máte rádi dřevo s patinou? Našli jste zbytky dřeva, lhostejno, jestli prkna
z palety nebo větve, kterou je škoda vyhodit? Pak je tato kniha určena přesně pro vás! Naleznete zde mnoho instrukcí a nápadů. Udiví vás, co všechno
lze vyrobit z použitého dřeva. Od jednoduché police, přes židli, stůl a postel
k nábytkové stěně. Nechybí ani drobné dózičky a houpací kůň. Technické
a konstrukční pokyny vám pomohou realizovat objekty podle vašich rozměrů.
A nemusíte mít žádné obavy: nepotřebujete k tomu dokonale vybavenou
dílnu. Většina projektů byla vytvořena na kuchyňském stole nebo lavici.
Stačí pouze pilka, aku-šroubovák, lepidlo, svorky a dostatek sebedůvěry.
21×26 cm, šitá vazba, 208 stran, 329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-0090-3

konstrukce, údržba, restaurování
Ludvík Losos

Pracujeme se dřevem
51004

z použitého dřeva Antje Rittermann

Historický nábytek
6515

Nábytek a objekty

Dozvíte se jaké jsou
základní druhy dřeva, jak
postupovat při ručním
opracování, jak dřevo reaguje na změnu prostředí,
jaké povrchové úpravy
se používaly dříve a nyní,
a mnoho dalšího.
16×24 cm, 112 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0307-2

Lidové řezbářství

Mareike Grün
Všechno, co potřebuješ, je nůž, pak už můžeš z větve vyřezat píšťalku, hůlku, luk a šípy, ryby nebo tučňáka. Sovu, brouka, šneka
a člověka vytvoříš z měkkého balzového nebo lipového dřeva.
Ale také z mrkve, kedlubny nebo korku můžeš vyřezat úžasné věci.
Jaký nůž a na co jej nejlépe použít, jak řezat a na co si dát pozor,
to všechno najdeš uvnitř knihy.
17×24 cm, šitá vazba, 80 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0399-7

Marek Minář

63575

63016

Dětská dílna – jednoduché
vyřezávání

základní příručka (5., přepracované vydání)
Martin Patřičný

Renomovaný autor
podrobně zpracoval téma
knihy z pohledu praktických potřeb všech, kteří
se zabývají historickým
nábytkem, ať již jeho
určováním, restaurováním
nebo údržou.
17×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 499 Kč, 23,10 �,
é va zb ě! ISBN 978-80-247-3546-7
Do tis k v pe vn

6347

Jednoduše ze dřeva

63506

Práce se dřevem

Metody průzkumu historických
materiálů
Ivana Kopecká, Eva Svobodová

Aktuální přehled fyzikálních a chemických metod,
používaných pro analýzu
uměleckých a historických
materiálů, o jejich možnostech, limitech i správné
interpretaci (i pro laiky
v oblasti chemie).
16×24 cm, 96 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2240-0

Tato kniha volně navazuje
na předchozí úspěšný titul
„Řezbářství“, kde bylo toto
umělecké řemeslo popsáno
všeobecně. Zde je na 700
ilustracích zpracováno
široké téma evropského
ého titulu lidového řezbářství a techDotisk úspěšn
nologické postupy.
23×21 cm, pevná vazba, 168 stran,
299 Kč, 14,90 €, ISBN 978-80-247-1722-7

Košíkářství

Pleteme z pedigu

14×21 cm, 180 stran,
219 Kč, 9,89 �,
ISBN 978-80-247-0876-8

Karla Hátleová
17×24 cm, šitá vazba, 64 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5353-9

17×24 cm, šitá vazba, 64 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5605-9

Nápady pro korek
Dekorace a doplňky z korkové
metráže Ingrid Moras

17×24 cm, 64 stran,
99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-271-0271-6

89040

62011

62008

21×21 cm, pevná vazba, 96 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-5701-8

Včelí vosk

Petra Ahnertová

21x26 cm, flexi vazba, 136 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7359-545-6

Předení vlny na kolovrátku
a na vřetánku
cesta vlny od ovečky k přadénku
Kateřina Rodinová

Jak proměnit ovčí vlnu
v přadénko vhodné k pletení
či tkaní? Jak si ovčí vlnu sám
ostříhat, jakým způsobem si ji
vyprat a načesat, jak oprášit
starý babičkovský kolovrat
nebo jaký kolovrátek a s jakým příslušenstvím si pořídit?
Vše se dočtete…
17×24 cm, šitá vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-3323-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Plstění ovčí vlny
Jana Šilarová

17×24 cm, šitá vazba, 64 stran,
179 Kč, 7,52 �,
ISBN 978-80-247-4478-0

63030

Od nepaměti oblíbená
technika sestavování mozaiek
přimělo autorku sestavit
svoji další publikaci s novými
projekty. Opět jsou všechny
uvedené pomůcky, nástroje
a materiály běžně dostupné,
anebo je najdeme ve většině
domácností.
17×24 cm, šitá vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5849-7

Jana Talandová

Pleteme košíky z trav
a bylinek Znovuobjevená
technika pletení Walter Friedl

63032

Kateřina Konířová

63038

63035

Hravé mozaikování

Tvoření z přírodních
materiálů „za pár kaček“

6554

Gabriela Marková

5693

ER

6580

B E S T S E LL

6317

Řemeslné techniky

Sutašky
šité šperky

Svažte si sami knížku
album, diář, artbook...

17×24 cm, pevná vazba, 112 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0784-1

17×21 cm, pevná vazba, 64 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0664-6

Zuzana Hejdrychová

Franziska Kühne

Výtvarné techniky
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Umění

Ludvík Losos

štětcem a objektivem

Miloš Fritz
Ve výpravné neobvyklé publikaci autor porovnává vždy na dvoustraně půvabný 100 let starý akvarel českého krajináře a ilustrátora staré Prahy - Václava Jansy s fotografií zobrazeného místa
v současnosti. Hlavní autorovou snahou bylo pořízení fotografií
ve stejném měřítku a konfiguraci místa, jak je toto zobrazeno
na původním Jansové obraze. Obě zobrazení konkrétního místa
jsou doprovázeny zajímavým a čtivým textem. Původní akvarel
je zdokumentován s historickými údaji, u současné fotografie je
připojen text popisující dnešní stav.
21×26 cm, pevná vazba, 224 stran, 499 Kč, 22,99 €,
ISBN 978-80-247-5398-0

Kniha je určena především uměleckým truhlářům restaurátorům,
pracovníkům památkové péče, starožitníkům a sběratelům.
V úvodních kapitolách se autor zabývá technikami historických
nábytkových konstrukcí, dále jsou podrobně zpracovány především historické povrchové úpravy. Kapitola týkající se restaurování je doplněna ukázkami průzkumů a požadavky na dokumentaci.
Doplněno množstvím příkladů v ilustracích a na fotografiích.
17×24 cm, šitá vazba, 272 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-247-3546-7

6586

konstrukce, údržba, restaurování

é va zb ě!
Do tis k v pe vn

Stará Praha

6515

Historický nábytek

Vysvětlení pojmů –
technik, technologických
postupů, materiálů
i přípravků – z oblasti
malířství, grafiky i souvisejících oborů dělá slovník
přitažlivým pro odborníky
i laiky.
17×24 cm, šitá vazba,
344 stran, 390 Kč, 19,19 �,
lu
ého titu
ISBN 978-80-247-9046-6
Dotisk úspěšn

Nově pojatá kniha vysvětlí
historii umění na 50 klíčových
dílech – od Courbeta až po
současné instalace Yayoi
Kusamy, přiřadí tato známá
díla k jednotlivým směrům,
tématům a technikám.
15×21 cm, pevná vazba,
224 stran,
369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-271-2078-9

pátráme po svých předcích
Blanka Lednická

BES

Přehledná, bohatě ilustrovaná kniha zkoumá 50 klíčových děl,
od nástěnných maleb v Lascaux po současné instalace, a spojuje je s nejvýznamnějšími směry, tématy a technikami ve výtvarném umění. Vysvětluje, jak a proč se umění měnilo, kdo do něj
přinesl nové prvky a jaký to mělo dopad. Poskytuje čtenářům
možnost umění důkladně porozumět a pochopit ho především
jako svědectví o době, v níž díla vznikala.

ER
B E S T S E LL

Autorka se zkušenostmi
s pátráním po vlastních
i cizích předcích přibližuje,
co obnáší sestavování
rodokmenu. Na příkladech
ukazuje, jak postupovat,
s jakými nástrahami počítat,
a jak je překonat.
17×24 cm, 176 stran,
229 Kč, 9,62 �,
ISBN 978-80-247-4069-0
T S E LL E R

15×21 cm, šitá vazba, 224 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0685-1

Výtvarný rok

Mirka Koníčková

K438

Susie Hodgeová

Tvořivý rok
89121

6536

Sestavte si rodokmen

Stručný příběh umění

Susie Hodgeová

tvoření podle kalendáře
Alena Isabella Grimmichová

Zvládneš to...
62018

Roman Kubička, Jiří Zelinger

Stručný příběh moderního
umění

6544

Výkladový slovník malířství,
grafiky a restaurátorství

K460

6307

REK
TIPY NA DÁ

Kate Allan

Nevšední výtvarné nápady
jsou přiřazeny k jednotlivým
měsícům, ročním obdobím,
svátkům, které se každoročně
opakují. Zároveň s množstvím
návodů, jsou v knize uvedeny
krátké statě vysvětlující
podstatu svátečních dnů.
21×26 cm, pevná vazba,
160 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-4318-9

V knize najdete spoustu
tipů, nápadů a podrobných pracovních postupů
s fotografiemi krok za
krokem. Nechybí ani
osvědčené a vyzkoušené
recepty pro všechna čtyři
roční období.
22×22 cm, 144 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-7359-527-2

Souhrn laskavých ilustrací s hloubavými citáty
a afirmacemi dodávají
čtenáři odvahu k tomu,
aby si byl vědom svých
myšlenek a aby pečoval
sám o sebe, ať vyznává
jakýkoliv životní styl.
16×16 cm, pevná vazba,
200 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2460-2

Copy, copánky, drdoly...
Copánky a drdoly

V pondělí princeznou, v úterý
Indiánkou, ve středu vílou,
a co ve čtvrtek? Podívej se
na 37 nádherných účesů,
které Tě promění každý den.
Nápady, jak si upravit vlasy
na karneval, vystoupení, do
divadla, na koncert... Neboj
se být jiná! Buď krásná!
17×24 cm, šitá vazba,
176 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-0627-1

Úchvatné, něžné,
romantické, hravé,
svůdné a zejména trendy
copy, copánky, drdoly,
vlny a vlnky... Více než
30 instruktážních návodů,
jak si upravit vlasy ve
stylu vikinglook.
17×24 cm, šitá vazba,
160 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-0547-2

Pleteme copy a copánky
Laura Arnesen, Marie Wivel

Pleteme copy a copánky 2
63011

Vymazlené účesy pro holčičky i slečny
Christiane Wegner

6588

Annette Collin

63028

63025

Vikingské copy a copánky

Naše nejoblíbenější copy
Laura Arnesen, Marie Wivel

Kniha Pleteme copy a copánky obsahuje pět základních
postupů s odkazy na videonávody, deset zapletených účesů a pět zapletených účesů
pro slavnostní příležitosti jako
taneční, maturitní a jiné plesy
či svatby, ale i párty, večírky
a narozeninové oslavy.
17×22 cm, šitá vazba,
112 stran, 249 Kč, 10,46 €,
E R ISBN 978-80-247-5491-8
ER
LL
E
S
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LAURA A MARIE jsou
zpět s novými, zábavnými,
krásnými, obtížnými i snadnými a hlavně nápaditými
účesy. Ukáží copy a copánky,
které se dají snadno zaplétat
„sama na sobě“, vlny bez
kulmy, vlnité vlasy s pomocí
brček a gumiček a další.
17×22 cm, šitá vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0243-3

Najděte mezi našimi lidovými
písničkami právě tu svoji nejoblíbenější. Upravili jsme je do
snadného klavírního doprovodu
a kytarových akordů, abyste
mohli při zpěvu i „muzicírovat“.
Provázeny jsou zdařilými
původními ilustracemi.
21×30 cm, 80 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0848-0

120 lidových písní
Stanislav Jelínek

Zpěvník je vytvořen výběrem
nejznámějších lidových písní
tří regionů. Písně jsou upraveny pro tři hlasy. Každý z hlasů
může být zastoupen hudebními nástroji. Pro kytarový
doprovod jsou písně opatřeny
akordickými značkami.
17×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4810-8

Adventní zpěvy a vánoční
koledy
100 vánočních písní
Stanislav Jelínek

4887

s úpravou pro klavír a s akordy pro kytaru
Kamila Skopová, Tomáš Sýkora

Zpěvy Čech, Moravy a Slezska
5521

Nejznámější české a moravské
lidové písničky

5526

40011

Zpěvníky

Unikátní zpěvník přináší
ucelený soubor 100
vánočních písní. Obsahuje
rorátní zpěvy pro dobu
adventu a koledy spjaté
s křesťanskými vánocemi,
tak i vánoční lidové písně
a popěvky.
17×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4404-9

Publikace se symbolem

Nejznámější české a moravské
koledy
s úpravou pro klavír a s akordy pro kytaru
Kamila Skopová, Pavel Maťátko

Vybrali jsme pro vás ty nejhezčí vánoční koledy ze všech
koutů naší země - zazpívejte
si je s rodinou a přáteli pro
radost, doprovoďte se na
klavír či na kytaru, vezměte
flétničky! Vánoční zpěvník se
může stát i krásným dárkem.
21×30 cm, 64 stran,
169 Kč, 7,81 �,
ISBN 978-80-271-0601-1

též jako e-kniha
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Počítače

Programování
JUnit 5

Jednotkové testování na platformě Java
Arnošt Havelka, Rudolf Pecinovský

Kniha je věnována verzi
3.8, která vyjde na podzim
roku 2019. Využijí ji ti,
kteří potřebují občas napsat
jednoduchý program, je
také vhodná jako doprovodná učebnice ke kurzům
programování.
17×24 cm, asi 352 stran,
cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2891-4

Miroslav Virius

Efektivní testování softwaru

Klíčové otázky pro efektivitu testovacího
procesu Miroslav Bureš, Miroslav
Renda, Michal Doležel a kolektiv

3., aktualizované a rozšířené vydání
Jiří Prokop

Třetí rozšířené vydání
úspěšné knihy naučí čtenáře
nejdůležitější algoritmy,
prohloubí mu znalost jazyka
C i schopnost samostatné
tvorby algoritmů. Nově
algoritmy na grafech,
programování atd.
17×24 cm, 200 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-247-5467-3

CNC
5539

67013

Marek Laurenčík

Algoritmy v jazyku C a C++

Jak testování software
realisticky odhadovat
a plánovat? Jak zajistit
efektivitu, a to klíčové
u testování? Poradí vám tým
autorů s dlouholetou praxí
v českých i zahraničních
společnostech.
17×24 cm, 232 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5594-6

Kniha seznamuje čtenáře se základy programování v jazyce
C++. Nepředpokládá žádné předběžné znalosti o programování.
Vychází ze současného mezinárodního standardu tohoto jazyka
a nabízí seznámení se základními konstrukcemi jazyka C++, jako
jsou vestavěné datové typy, proměnné, pole, příkazy, výrazy
a operátory nebo základní vstupní a výstupní operace. Dále
nabízí seznámení se základními principy objektově orientovaného programování i s pokročilými nástroji.
17×24 cm, 416 stran, 399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-0502-1

Tvorba www stránek v HTML
a CSS

Na našem trhu zcela ojedinělá učebnice programování. Nesoustředí se pouze
na výuku syntaxe jazyka
a práce s knihovnami, ale
učí čtenáře doopravdy
programovat. Novinkou je
prostředí JShell.
17×24 cm, 560 stran,
549 Kč, 25,36 €,
ISBN 978-80-271-0715-5

7837

od základů k profesionálnímu použití

Kompletní příručka jazyka
Rudolf Pecinovský

Kniha se věnuje zbrusu
nové verzi frameworku
JUnit 5 a problematice
jednotkového testování
od úplných základů (např.
co je jednotkový test) až
k pokročilým tématům
(např. rozšíření JUnit).
17×24 cm, 296 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0733-9

7622

Programování v C++

Java 9

Programování obráběcích strojů
Miloslav Štulpa

SQL
66504

Python je v současnosti
nejpoužívanějším programovacím jazykem pro
vývoj učících se programů
v počítačích, tabletech
a telefonech. Kniha vám
srozumitelně vysvětlí jeho
základní principy.
17×24 cm, šitá vazba,
328 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-247-3100-1

67010

Rudolf Pecinovský

67008

Python

67004

Knihovny Keras, TensorFlow
François Chollet

66505

75031

Deep learning v jazyku Python

Podrobný průvodce uživatele
Marek Laurenčík

Komplexní publikace pro
ty, kdo mají zájem získat
či prohloubit si vědomosti
o CNC technice ve strojírenství, o principech CNC řízení
i o způsobech programování i efektivním zvládnutí
technologie.
17×24 cm, 244 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5269-3

Na praktických příkladech je popsán celý systém základní tvorby
webu. Po přečtení knihy by měl být čtenář schopen vytvořit
si vlastní webové stránky na solidní úrovni. Kniha obsahuje
nejpoužívanější postupy ze všech uvedených témat, tedy jazyka
HTML, stylů CSS, úvod do programování v Javaksriptu (i PHP)
a práce s databází MySQL. Důraz je kladen na vzájemné propojení jednotlivých částí.
17×24 cm, 224 stran, 269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2241-7

Přehledný a věcný výklad
práce s jazykem SQL je
určen pro začínající až
mírně pokročilé uživatele.
Pozornost autor věnuje
i objektově relačnímu
mapování. Příklady a cvičení
na webu k dispozici.
17×24 cm, 216 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-0774-2

Office 2019
Průvodce uživatele
Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský

Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský

Další verze nejoblíbenějšího kancelářského balíku programů
přináší řadu podstatných změn a vylepšení. Kniha je rozdělena
do dvou částí. V první obecné části jsou popsány vlastnosti
a funkce, které jsou společné všem aplikacím Microsoft Office
2019. Druhá specializovaná část je věnována funkcím a postupům
jednotlivých aplikací, především Wordu, Excelu aj. S touto knihou
se ve změněném ovládání programů rozhodně neztratíte.
17×24 cm, 320 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-2303-7

Windows 10

Excel 2019

2., přepracované a aktualizované vydání
Snadno a rychle
Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský
Potřebujete umět Windows 10 a nechcete u počítače trávit celé
hodiny? Pak pro vás je tato kniha ta pravá. Známí čeští odborníci
vás bleskově naučí spouštět programy a přepínat mezi nimi,
vytvářet virtuální plochy a naplno využívat panel Start v podobě
dlaždicových obrazovek. Kniha obsahuje kompletní přehled
novinek posledních aktualizací.
14×21 cm, asi 144 stran, cca 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-2439-8

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

66004

Nové vydání knihy přináší veškeré aktualizace tak, jak je Microsoft
postupně uvádí na trh: temný a světlý režim, možnosti nového
nastavení nabídky Start, Windows Ink, Windows Defender,
režim tabletu, funkce Windows Hallo a další novinky ve výroční
aktualizaci Windows 10 Anniversary Update a zbrusu nový Creates
Update, tedy nové možnosti zaměřené na uživatele, kteří chtějí
tvořit – pro hráče, 3D malování a další.
17×24 cm, 240 stran, 289 Kč, 13,35 �, ISBN 978-80-271-2438-1

Podrobný průvodce uživatele
Miroslav Navarrů
První kniha o Excelu, která vám ukáže komplexní možnosti
silného programu: neřeší jenom oddělené použití jednotlivých
nástrojů, ale hlavně jejich propojení do jednoho celku. Kombinuje
referenční příručku (vysvětlení jednotlivých funkcí a nástrojů)
a praktické ukázky, kde se dozvíte, jak popsané funkce a nástroje
můžete používat. Jsou zde uvedeny také chyby, kterých se čtenáři
nejčastěji dopouštějí na výukových kurzech.
17×24 cm, 256 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-2026-5

65003

2., přepracované a aktualizované vydání
Průvodce uživatele

65504

Windows 10

66003

Kancelářské programy a Windows

Excel – pokročilé nástroje
funkce, databáze, kontingenční
tabulky, prezentace, příklady
Marek Laurenčík

17×24 cm, 224 stran, 299 Kč,
12,56 €, ISBN 978-80-247-5570-0

Excel 2016 práce s databázemi
a kontingenčními tabulkami

Excel 2016
Podrobný průvodce uživatele

17×24 cm, 144 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0477-2

17×24 cm, 232 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-0193-1

Marek Laurenčík

Záznam, úprava a programování maker
Marek Laurenčík

65505

Programování v Excelu 2013
a 2016

Miroslav Navarrů
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Excel 2016 a 2019 – pokročilé
nástroje funkce, databáze, kontingenční
tabulky, prezentace, příklady
Marek Laurenčík

Kniha se zabývá programováním v jazyku VBA
v tabulkovém kalkulátoru
MS Excel 2016. Naučíte se
pracovat s buňkami, listy
a sešity, grafy, kontingenčními tabulkami, importovat
textové a XML soubory.
17×24 cm, 208 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0895-4

65002

7621

65503

67012

Počítače

To nejlepší z tabulkového
kalkulátoru Excelu: tvorba
tabulek, práce s kontingenčními tabulkami a grafy,
ochrana obchodních dat
různými způsoby, sdílení
zpracovaných dat s více
uživateli aj.
17×24 cm, asi 224 stran,
cca 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2471-8

7834

66501

kompletní průvodce
Vladimír Smitka

Google Analytics

začínáme programovat,
4., aktualizované vydání
Slavoj Písek

Nejste programátorem,
ale chcete si vytvořit
plnohodnotné a lehce ovladatelné webové stránky,
jednoduchý blog či e-shop,
které nebudou vyhledávače
ignorovat? S touto knihou
to zvládnete.
17×24 cm, asi 336 stran,
cca 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0178-8

Jan Brunec
Google Analytics je bezplatný nástroj, který umožňuje
správcům a majitelům webových stránek získat velmi přesná
data o chování návštěvníků měřeného webu. Díky němu se například dozví, odkud návštěvník přišel, které stránky navštívil,
co udělal, aby se stal zákazníkem. Kniha vás postupně provede
všemi aspekty práce s Google Analytics: od správné implementace měřicího kódu přes vyhodnocení naměřených výsledků, až
po pokročilejší úpravy.
17×24 cm, 144 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0338-6

Naučíte se vytvářet vlastní
jednoduché webové stránky, kvalitou srovnatelné
s profesionálními, používat
seznamy, obrázky, vkládat
na stránky citace, hypertextové odkazy atd.
17×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-5059-0

7027

65001

Nebojte se počítače
pro Windows 7 a Office 2010

Komunikace na počítači
pro seniory

Nebojte se počítače

David Procházka

Mojmír Král, David Král

14×21 cm, 128 stran,
99 Kč, 4,26 €,
ISBN 978-80-247-3717-1

17×24 cm, 192 stran,
99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-247-5812-1

Miroslav Navarrů, Nora Izabella Wals

pro Windows 10 a Android
Chcete už konečně proniknout do tajů počítače nebo jen
potřebujete poradit s novým dotykáčem? S tím a mnohým
dalším vám autor, zkušený lektor, postupně poradí. Naučí vás
využívat prostředí internetu a komunikačních nástrojů (např.
Skype, Facebook), upravovat i prezentovat fotografie, posílat
velká data, pracovat s texty a tabulkami, nebo vytvořit vlastní
kancelář na Google bez nutnosti vlastnit Microsoft Office.

7623

7620

Bezpečně na internetu
průvodce chováním ve světě
online

První kroky s internetem
4., aktualizované vydání
Mojmír Král

Martin Kožíšek, Václav Písecký

14×21 cm, 160 stran,
99 Kč, 4,16 €,
ISBN 978-80-247-5245-7

66001

HTML

WordPress

66503

Internet

17×24 cm, 176 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5595-3

14×21 cm, 176 stran, 149 Kč, 6,88 �, ISBN 978-80-247-5761-2

Pinnacle Studio 18

14×20 cm, 136 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0732-2

14×21 cm, 128 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5529-8

Josef Pecinovský

Josef Pecinovský

Luděk Bouška, Martin Lukeš

ER

Zoner Photo Studio X
moderní průvodce krok za krokem
Josef Pecinovský

16×24 cm, 192 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0356-0

67011

B E S T S E LL

Začínáte se zrcadlovkou a chcete mít rychle výsledky jako
profesionál? Nechte si poradit od dvou výtečných fotografů –
lektorů, kteří vědí, s čím se nejvíce trápí začátečníci i co zajímá
ty pokročilejší. Své bohaté zkušenosti rozdělili do dvou částí –
v první jsou technické postupy pro snadné zvládnutí fotoaparátu,
v druhé se hovoří o specifikách fotografických žánrů, jako je
krajina, portrét, architektura a další.
23×21 cm, šitá vazba, 216 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5683-7

7830

7831

Pinnacle Studio 21

Fotografujeme digitální
zrcadlovkou DSLR

66502

Kamerou či fotoaparátem osazený
dron vytvoří letecké
snímky bez použití
letadla. Kniha vám
poradí s výběrem
dronu, čím ho osadit,
jak stabilizovat obraz
i za jakých podmínek se smí fotit.
23×21 cm, šitá vazba, 108 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5787-2

67009

Praktická a návodná
kniha o fotografování portrétu,
osloví příležitostné
fotografy i náročnější fotoamatéry.
U konkrétních
snímků upozorňuje
na chyby a uvádí, jak jim předcházet.
23×21 cm, šitá vazba, 224 stran, 149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-247-5626-4

Drony – fotografování z ptačí
perspektivy Co všechno potřebujete
vědět o dronech a jejich využití pro leteckou
fotografii a video Petr Jan Juračka a kol.

67002

Pavel Scheufler

65501

7624

Fotoportréty

Photoshop Elements 15

Adobe Photoshop CS6

Drony

17×21 cm, 328 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0272-3

17×24 cm, šitá vazba, 368 stran,
399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-4481-0

17×24 cm, asi 224 stran,
cca 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0775-9

Michael Gradias

65500

Digitální fotografie

Mojmír Král

Publikace se symbolem

Jan A. Novák

též jako e-kniha
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Zdravotnické lékařské obory

Na následujících stranách najdete knižní nabídku zdravotnické redakce
nakladatelství, která již více než čtvrt století přináší aktuální informace
ze všech oblastí medicíny a zdravotnictví.
Pro rychlejší orientaci jsou obálky většiny knih rozlišeny barevnými pruhy:
modrý pruh

typické knihy s medicínskou tematikou

červený pruh

management a organizace ve zdravotnictví

fialový pruh

n elékařské zdravotnické obory a zdravotní sestry (včetně
ediční řady s názvem Sestra, označené typickým kahanem)
a knihy pro střední zdravotnické školy (viz strana 94 a dále)

žlutý pruh

tematika zdravotně-sociální, posudková, pracovní a pečovatelská

Farmacie a farmakologie
Farmakologie
Základní učebnice oboru, určitým způsobem navazuje na úspěšnou
Lüllmannovu Farmakologii a toxikologii. Autorský kolektiv tvoří
odborníci z několika lékařských fakult v ČR.
Komplexně pojatou knihu lze využít k pre- i postgraduálnímu
studiu. Četné barevné originální ilustrace, tabulky a schémata
zvyšují didaktickou hodnotu publikace.

B E S T S E LL

Druhé vydání učebnice pro studenty zdravotnických oborů na
lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných
školách. Dvojbarevná, didakticky ceněná publikace obsahuje
množství praktických poznatků, které potřebují členové interdisciplinárního zdravotnického týmu pro předepisování a podávání
léků, sledování jejich účinků i edukaci pacienta.
17×24 cm, šitá vazba, 520 stran, 599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-4157-4

Cena předsednictva ČLS
za třetí vydání

JEP 2005

Již páté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné
publikace se všemi potřebnými informacemi o tématu. O knize se již
právem mluví jako o MARKOVĚ farmakoterapii, i když pod vedením
editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc., knihu sepsalo na 30 našich
předních odborníků. Informace jsou opět obsaženy v přehledném,
stručném a didakticky ceněném textu. Minulá vydání získala několik
významných ocenění odborných společností.
20×25 cm, pevná vazba, 896 stran, cca 1399 Kč, 64,63 �,
ISBN 978-80-247-5078-1

1652

1578

Josef Marek, Michal Vrablík a kolektiv

é společnosti
Cena České internistick
ydání
ČLS JEP 2005 za třetí v

15016

stručně, jasně, přehledně
Jan Dreher

Praktický přehled
dávkování, farmakologie, lékových interakcí
a vedlejších účinků nejdůležitějších psychofarmak, léčby v gerontopsychiatrii a psychiatrických
indikacích.
12×21 cm, 216 stran,
490 Kč, 22,64 �,
ISBN 978-80-271-0133-7

Klinická farmacie I

5., zcela přepracované a doplněné vydání

é společnosti
Cena České internistick
a 4. vydání
ČLS JEP za rok 2010 z

Psychofarmakoterapie

Atlas vyšel již v 15 jazycích. Je určen zejména
studentům medicíny,
farmacie a biologických věd jako přehled
o farmakologii, ale
i lékařům, lékárníkům
a sestrám.
14×21 cm, pevná vazba,
384 stran, 799 Kč, 36,91 �,
ISBN 978-80-247-3908-3

Jiřina Martínková a kolektiv

Markova farmakoterapie
vnitřních nemocí

Překlad 4. anglického, zcela
přepracovaného a rozšířeného vydání
Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein

Jiří Vlček, Daniela Fialová a kolektiv

Klinická farmacie II
1590

pro studenty zdravotnických oborů
2., zcela přepracované a doplněné vydání

2007
Cena za nejlepší učebnici
kce ČLS JEP
Výboru farmakologické se
za první vydání

ER

Vše o tématu v přehledu z domácí i světové literatury, komentované autorem, který se ATB léčbou zabývá mnoho let.
Monografie popisuje jednotlivé skupiny antibiotik a v rámci
každé skupiny i všechny důležité zástupce. Získáte přehled o mechanismu účinku, spektru působení, principech
rezistence, farmakokinetice a rizicích léčby. Určeno klinikům,
laborantům, studentům lékařství nebo farmacie.
16×24 cm, šitá vazba, 600 stran, 799 Kč, 36,91 �,
ISBN 978-80-271-0636-3

Barevný atlas farmakologie

Farmakologie

15041

Jiří Beneš

1663

ER

systematika, vlastnosti, použití

20×25 cm, pevná vazba, 1008 stran, 2349 Kč, 108,52 �,
ISBN 978-80-247-5558-8

2488

B E S T S E LL

Antibiotika

4046

Jan Švihovec a kolektiv

Jiří Vlček, Magda Vytřísalová a kolektiv

První učebnice klinické
farmacie u nás je
primárně určena pro
pregraduální vzdělávání
v oboru klinická farmacie,
nezbytná je ale i pro
předatestační a postgraduální přípravu.
17×24 cm, 368 stran,
639 Kč, 29,52 �,
ISBN 978-80-247-3169-8

Kniha podává základní znalosti k práci
klinických farmaceutů –
odborníků na komplexní
hodnocení lékových
režimů – s využitím poznatků o racionální léčbě
některých onemocnění.
17×24 cm, 256 stran,
449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-247-4532-9

4016
19060

15038

Český lékopis 2017 –
Doplněk 2018

Tištěná verze (1.–4. díl)

Tištěná verze Ministerstvo zdravotnictví ČR

21×30 cm, pevná vazba, 1496 stran,
1999 Kč, 92,35 �, ISBN 978-80-271-0858-9

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění 3., zcela
přepracované a doplněné vydání

Český lékopis 2017

Jiří Vítovec a kolektiv

Ministerstvo zdravotnictví ČR

16×24 cm, pevná vazba, 256 stran,
495 Kč, 22,87 �,
ISBN 978-80-247-4713-2

21×30 cm, pevná vazba,
4904 stran, 7499 Kč, 346,45 �,
ISBN 978-80-271-0500-7

3093

19061

Biologická léčba zánětlivých
autoimunitních onemocnění
v revmatologii, gastroenterologii
a dermatologii Karel Pavelka a kol.

Český lékopis 2017 –
Doplněk 2018
Elektronická verze na flash disku
Ministerstvo zdravotnictví ČR

1496 stran, 1999 Kč, 92,35 �, EAN 8594049240517

Na podzim vyjde Český lékopis 2017 – Doplněk 2019
v tištěné a elektronické verzi.

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

nografii
Ocenění za kvalitní mo
na UK za rok 2015

20×25 cm, pevná vazba, 388 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5048-4

Zdravotnické lékařské obory

83

Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie
Bechtěrevova nemoc

H., D., A. a M. Wittlinger

17×24 cm, 176 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4084-3

15011

19028

Akupresura v praxi
Překlad 2. vydání

Fyzikální léčebné metody
pro praxi

17×24 cm, 312 stran,
690 Kč, 31,88 �,
ISBN 978-80-271-0105-4

17×24, asi 208 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-0478-9

3090

69026

Lymfatické masáže
Manuální lymfodrenáž
celého těla

Obrazový atlas akupunktury
Ilustrovaný manuál akupunkturních bodů, překlad
1. anglického vydání Yu-Lin Lian, Chun-Yan Chen,
Michael Hammes, Bernard C. Kolster

Obrazový atlas akupunktury představuje nový druh manuálu.
Systematickým a jasným způsobem vysvětluje pomocí ilustrací celou
řadu akupunkturních bodů a hlavních drah, mimořádných drah Ren
Mai a Du Mai, jakož i extrabodů. Každý ze 409 bodů je objasněn
prostřednictvím série tří různých obrázků: grafické znázornění ukazuje
umístění bodu na těle, celkový pohled zobrazuje bod v kontextu jeho
dráhy a fotografie ukazuje akupunkturní jehlu v konkrétním místě.
16×24 cm, pevná vazba, 352 stran, 799 Kč, 36,91 �,
ISBN 978-80-271-0505-2

17×24 cm, 96 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-247-5456-7

3047

6974

Klasické masáže
Vlastimil Tesař

17×24 cm, 104 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5528-1

4045

69024

Fitness s Evou
Samkovou
účinnost cviků podle EMG

Sportovní masáže
Vlastimil Tesař

17×24 cm, 120 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5415-4

19044

17×24 cm, 152 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0181-8

Vlastimil Tesař

Angličtina
pro fyzioterapeuty

1320

Kniha je zaměřená na možnost ovlivnění lymfatického a s ním
úzce souvisejícího kardiovaskulárního systému pomocí lymfotapu. Zabývá se problematikou poúrazových a pooperačních
otoků, ale také lymfedémy a ošetřením jizev. Kniha je primárně
určena pro rehabilitační lékaře, fyzioterapeuty, ergoterapeuty,
maséry a jiné lékařské a nelékařské odborníky.

19019

Jitka Kobrová, Robert Válka

Leoš Navrátil – editor

Zdravotně-kompenzační
cvičení

17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5557-1

Terapeutické využití tejpování

19030

1330

1331
19020

2482

Jiří Král

Komplexní kineziologický rozbor je základní diagnostický prostředek fyzioterapie a myoskeletální medicíny. Mimořádně didaktická
publikace pro každodenní praxi vychází z učení prof. Jandy a prof.
Lewita a poskytuje ucelený pohled na problematiku funkčních
poruch pohybového systému, zejména s ohledem na nové poznatky. Uvádí i doplňující vyšetření k vyloučení nebo potvrzení poruch
pohybového systému.
17×24 cm, 176 stran, 349 Kč, 16,12 �, ISBN 978-80-271-0874-9

Publikace rekapituluje
a rozšiřuje znalosti
technik tejpování.
Zabývá se zejména
poúrazovými a pooperačními otoky, ale také
lymfedémy a ošetřením
jizev.
17×24 cm, 136 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0182-5

Manuální lymfodrenáž
podle dr. Voddera
Praktický průvodce

14×21 cm, 320 stran,
385 Kč, 17,79 �,
ISBN 978-80-247-3531-3

Radana Poděbradská

Terapeutické využití tejpování v lymfologii
Jitka Kobrová

17×24 cm, šitá vazba,
320 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-271-0084-2

Helena Gogelová

Funkční poruchy pohybového systému

Lymfotaping

Olga Švestková a kolektiv

14×21 cm, šitá vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-4836-8

Komplexní kineziologický
rozbor

Překlad 3., zcela přepracovaného vydání
Václav Vojta, Annegret Peters
Překlad 3. vydání knihy
Das Vojta-Prinzip je určen
odborníkům, kteří se
zabývají poruchami
hybnosti (zejména u dětí)
a chtějí se seznámit
s touto dnes již klasickou
metodou léčby.
17×24 cm, 200 stran,
529 Kč, 24,44 �,
ISBN 978-80-247-2710-3

19013

Andrea Levitová,
Blanka Hošková

17×24 cm, 328 stran, 459 Kč, 21,21 €,
ISBN 978-80-247-0722-8

Vojtův princip

Překlad již 19. vydání
učebnice z nakladatelství
Thieme. Text obsahuje
všechny potřebné
informace o klasické
masáži, je doplněn
208 obrázky a přehlednými tabulkami.
17×24 cm, 192 stran,
529 Kč, 20,99 �,
ISBN 978-80-247-2663-2

Christina Mildt

Velmi úspěšná kniha, která je již po generace jednou ze stálých učebnic jak rehabilitačních lékařů, tak fyzioterapeutů.
Vznikla ve snaze objektivizovat svalovou sílu a její změny
způsobené poruchami hybnosti. Svalový test jako analytická
metoda zaměřená na určení síly jednotlivých svalových skupin
umožňuje vyvozovat hodnotné klinické závěry.

Onemocněli jste vy nebo
vaši blízcí Bechtěrevovou
nemocí? V knize najdete
potřebné informace,
co pro zvládnutí nemoci
můžete udělat. Cenné
rady, tipy a cviky pro
každodenní život.
17×24 cm, 272 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2008-6

Technika masáže v rehabilitaci

Rehabilitace motoriky
člověka
Fyziologie a léčebné postupy

Vladimír Janda a kolektiv

Funkční poruchy kloubů
končetin

diagnostika a léčba, 2., doplněné vydání
Eva Rychlíková

15084

Autoři přinášejí souhrn
moderní teorie fyzikální
léčby a algoritmů jejího
předepisování jak pro
lékaře, tak i pro fyzioterapeuty. Speciální část
uvádí jednotlivé druhy
fyzikální terapie.
16×24 cm, 218 stran,
529 Kč, 24,20 €,
ISBN 978-80-247-2899-5

Překlad 19. vydání
Ulrich Storck

Svalové funkční testy

Návod na aktivní život a průvodce cvičením
Andrea Levitová, Markéta Hušáková

15068

Manuál a algoritmy
Jiří Poděbradský, Radana Poděbradská

15063

1332

Fyzikální terapie

Aktualizované a doplněné
vydání úspěšné publikace
ocení zejména ortopedi,
neurologové, revmatologové, traumatologové,
fyziatři a rehabilitační pracovníci, včetně studentů
těchto oborů.
17×24 cm, 240 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2096-3

Publikace se symbolem

Medicína přírodních léčivých
zdrojů minerální vody

Zdeněk Třískala, Dobroslava Jandová
a kolektiv
Přehled minerálních vod
včetně seznámení se stopovými prvky v nich a s jejich
využitím v komplexní lázeňské léčbě vnitřních chorob.
Pro lékaře FBLR, rehabilitační, internisty a další.
20×25 cm, pevná vazba,
asi 240 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2297-4

též jako e-kniha
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Zdravotnické lékařské obory
2., přepracované a doplněné vydání
Aleš Roztočil a kolektiv

15062

Výpravná publikace s aktualizovanými postupy například
v oblasti vedení porodu, psychosociálních aspektů porodnictví,
v oblasti prenatální diagnostiky a přístrojových a laboratorních
technik a mnoha dalších je bohatě doplněna přehlednými
schématy a obrazovou dokumentací.

Porodnictví v kostce
Aleš Roztočil a kolektiv

17×24 cm, šitá vazba, asi 648 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2098-7

1539

15004

Moderní porodnictví

15069

Gynekologie a porodnictví

Diferenciální diagnóza
nemoci a stavu v těhotenství
za porodu a v šestinedělí
Tomáš Binder a kolektiv

20×25 cm, pevná vazba, asi 496 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2009-3

21×29 cm, pevná vazba, 656 stran, 1595 Kč, 73,69 �,
ISBN 978-80-247-5753-7

4014

Porodnictví
3., zcela přepracované a doplněné vydání
Zdeněk Hájek, Evžen Čech, Karel Maršál a kol.

nekologicko-porodnické
Pawlíkova cena České gy
k 2000 za první vydání
společnosti ČLS JEP za ro

Kniha si zachovává svoji původní strukturu, ale je zcela přepracovaná a doplněná podle posledních poznatků v oboru, některých témat
se ujali noví autoři. Obsahuje všechny důležité poznatky – prevenci,
screening, vyšetřovací metody a moderní metody sledování stavu
ženy i plodu v těhotenství a během porodu, péči o těhotné s přidruženými chorobami a jejich léčbu.
20×25 cm, pevná vazba, 580 stran, 1599 Kč, 73,87 €,
ISBN 978-80-247-4529-9

4043

19024

Příprava na porod
fyzická a psychická profylaxe
Zuzana Hudáková,
Mária Kopáčiková

14×21 cm, 288 stran,
390 Kč, 16,38 �,
ISBN 978-80-247-5547-2

!
ké a porodnické
Cena České gynekologic likaci v obor
u
ub
společnosti za nejlepší p za rok 2013
ví
gynekologie a porodnict

Pavel Čepický a kolektiv
Po 45 letech nová,
podrobná a komplexní
příručka diferenciální
diagnostiky v gynekologii
a porodnictví, určená
hlavně gynekologům a porodníkům, ale i lékařům
dalších odborností.
20×25 cm, pevná vazba,
232 stran, 590 Kč, 27,26 �,
ISBN 978-80-247-5604-2

Porodnické soudní
kazuistiky
Aleš Roztočil

i úspěšné publikace

Již třetí vydání velm

Kapitoly z diferenciální
diagnostiky v gynekologii
a porodnictví

17×24 cm, 136 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0274-7

3082

16022

Vulvovaginální dyskomfort
a poruchy poševního
prostředí Jiří Špaček, Vladimír

Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi

Buchta, Petr Jílek a kolektiv

Kristýna Frühaufová,
Jaroslav Hulvert

17×24 cm, šitá vazba, 360 stran,
595 Kč, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4554-1

14×21 cm, 100 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0368-3

Třetí, doplněné a přepracované vydání
Miroslav Zeman, Zdeněk Krška a kolektiv

Chirurgie ruky

2., aktualizované a doplněné vydání
Jaroslav Pilný, Roman Slodička
a kolektiv

Přepracované a doplněné vydání známé publikace osvědčených
autorů z 1. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN přináší poznatky ze
symptomatologie chirurgických onemocnění, základů první pomoci,
místního a celkového znecitlivění a mnoho dalších v oboru potřebných znalostí. Publikace je určena především jako učebnice, ale
stává se nepostradatelnou příručkou pro každého chirurga.
17×24 cm, šitá vazba, 512 stran, 589 Kč, 27,21 �,
ISBN 978-80-247-3770-6

Chlumského cena ČSOT
ydání
za rok 2011 za první v

Základní chirurgické techniky
a dovednosti
Peter Ihnát

Přehledná a mimořádně
didaktická učebnice pro
mediky a lékaře začínající
odbornou praxi v některém
z chirurgických oborů. Je
doplněna 70 barevnými
originálními fotografiemi
a schématy.
14×21 cm, 152 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0334-8

Chirurgie v kostce
1275

15029

Chlumského cena ČSOT
za rok 2017

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Další vydání úspěšné
publikace, která zajímá
chirurgy, traumatology,
ortopedy, neurochirurgy,
plastické chirurgy,
neurology, radiology,
anesteziology a rehabilitační pracovníky.
17×24 cm, šitá vazba,
504 stran, 899 Kč, 41,53 �,
ISBN 978-80-271-0180-1

Aortální nedomykavost
Jan Vojáček, Pavel Žáček,
Jan Dominik a kolektiv

JE
Cena předsednictva ČLS P
za rok 2016

17×24 cm, pevná vazba,
512 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5685-1
4013

Dětská kardiochirurgie
2., doplněné vydání
Bohumil Hučín,
Pavel Žáček (ilustrace)

17×24 cm, pevná vazba, 320 stran,
590 Kč, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4497-1

Chirurgie v extrémních
podmínkách Odborný přehled

pro lékaře a zdravotníky na zahraničních
praxích Marcel Hájek a kolektiv
Kniha zpracovává problematiku akutních chirurgických
situací v extrémních
podmínkách, především
krizových, nízkozdrojových
oblastí, a seznamuje s doporučenými postupy řešení.
17×24 cm, pevná vazba,
584 stran, 990 Kč,
490 Kč, 20,58 �,
ISBN 978-80-247-4587-9

15001

2., doplněné a přepracované vydání
Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt,
Tomáš Dědek a kolektiv
Zcela přepracované vydání
úspěšné učebnice psané
formou vádeméka se
opírá o aktuální poznatky
ze všech oborů chirurgie.
Dvojbarevná publikace
je doplněna 50 obrázky
a 40 schématy.
12×21 cm, šitá vazba,
512 stran, 749 Kč, 34,60 �,
ISBN 978-80-247-1005-1

1591

Chirurgická propedeutika

15006

Karlovy
Cena rektora Univerzity
ydání
za rok 2005 za první v

15018

rok 2005

1580

Cena Josefa Hlávky za
za první vydání

Moshe Schein, Paul N. Rogers

Překlad druhého vydání
přehledně zpracovává
mimořádně přitažlivé téma
pro chirurgy i lékaře dalších
chirurgických oborů. Kniha
obsahuje i moderní a méně
obvyklé přístupy a postupy.
17×24 cm, pevná vazba,
448 stran,
1069 Kč, 42,96 �,
ISBN 978-80-247-2357-0

Kniha obsahuje 50 stručných kapitol, tedy
50 chirurgických zákroků
či operačních diagnóz
zobrazených na celkem
412 didakticky názorných
a přehledných obrázcích
s minimem textu.
16×24 cm, 208 stran,
499 Kč, 22,99 €,
ISBN 978-80-247-4531-2

Po úspěšném prvním vydání souhrnné učebnice ortopedie
vychází druhé, aktualizované vydání doplněné především o oblast
traumatologie. Kniha tak poskytuje informace lékařům z oborů
ortopedie a ortopedické protetiky i lékařům z oborů souvisejících,
např. traumatologie, chirurgie, revmatologie, onkologie, rehabilitačního lékařství, dětského a dorostového lékařství. Součástí
knihy je bohatá obrazová dokumentace.
21×29 cm, pevná vazba, 1192 stran, 1950 Kč, 89,99 �,
ISBN 978-80-247-4357-8

Chirurgie hlavových a periferních
nervů s atlasem přístupů
Radek Kaiser a kolektiv

21×29 cm, pevná vazba,
232 stran, 899 Kč, 41,53 �,
ISBN 978-80-247-5808-4

JE
Cena předsednictva ČLS P
za rok 2016
rochirurgické
Cena výboru České neu
rok 2016
společnosti ČLS JEP za

Perioperační péče
4057

Pavel Dungl a kolektiv

Volker Schumpelick

Urgentní břišní chirurgie

1588

2., přepracované a doplněné vydání

Chirurgie – stručný atlas
operací a výkonů

1561

1681

Ortopedie

1589

Chirurgie, ortopedie, traumatologie

Michaela Schneiderová

17×24 cm, 368 stran, 399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-4414-8
Chirurgická onkologie Zdeněk Krška,

David Hoskovec, Luboš Petruželka a kolektiv

20×25 cm, pevná vazba, 904 stran,
499 Kč, 22,99 �,
nejlepší
ISBN 978-80-247-4284-7
Cena Jaroslava Jirsy za
učebnici roku 2015

Zdravotnické lékařské obory
20×25 cm, pevná vazba,
asi 112 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2593-7

20×25 cm, pevná vazba,
336 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-0689-4

Miroslav Penka, Igor Penka,
Jaromír Gumulec a kolektiv

Jan Měšťák

4042

4031

Transplantace
v rekonstrukční chirurgii

Dupuytrenova nemoc
2., doplněné a přepracované
vydání

Martin Molitor a kolektiv

20×25 cm, pevná vazba, 304 stran,
599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-5546-5

příznaky, diagnostika, postupy
Překlad 1. vydání
James W. Heitz – editor

Top Knife
15049

3004

Krvácení

19043

Pooperační stavy

15094

Estetické operace nosu
v klinické praxi

Umění a mistrovství úrazové chirurgie
Asher Hirshberg, Kenneth L. Mattox

Překlad skvělé publikace
z Cambridge University
Press poprvé u nás.
50 podrobných kapitol pro
lékaře chirurgických oborů,
anesteziology, intenzivisty
a sestry specialistky.
17×24 cm, šitá vazba,
400 stran,
790 Kč, 36,50 �,
ISBN 978-80-271-0873-2

Miroslav Krejča a kolektiv

17×24 cm, 160 stran,
259 Kč, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5424-6
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Jak převézt těžce zraněného na operační sál, zorganizovat sebe i tým, poprat
se s krizovými situacemi,
udržet pacienta při životě
a dosáhnout nejlepších
možných výsledků? Čtěte
tuto knihu!
14×21 cm, 248 stran,
499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0730-8

Kardiologie, gastroenterologie, vnitřní lékařství, onkologie
EKG a dysrytmie v dětském
věku

19066

15001
1678

Kardiologie pro sestry
Obrazový průvodce
Kolektiv autorů

17×24 cm, šitá vazba, 256 stran,
370 Kč, 15,54 �,
ISBN 978-80-247-4083-6

Ucelené kompendium
poznatků věnované
léčbě aortální chlopenní
nedomykavosti. Publikace
a její didaktičnost je založena na bohaté originální
barevné názorné obrazové
dokumentaci.
17×24 cm, pevná vazba,
512 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5685-1

4089

15044

Táňa Bulíková
Ve slovenštině

Pro záchranáře, lékaře
RZP a studenty. Přehledně přibližuje v nezbytně
nutném rozsahu principy
a základy metody, popisuje a interpretuje EKG
křivky ve specifických
situacích.
14×21 cm, 96 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5308-9

Žilní vstupy

dlouhodobé a střednědobé
Jiří Charvát a kolektiv

tenzivní medicíny
Cena České společnosti in
grafii za rok 2016
ČLS JEP za nejlepší mono

Léčba kardiovaskulárních
onemocnění

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar, Lenka
Špinarová, Ondřej Ludka a kolektiv

Publikace přináší přehled
dlouhodobých a střednědobých cévních vstupů.
Vedle způsobu jejich
zavedení se zaměřuje na
jejich indikaci, výhody,
případné komplikace
a jejich řešení.
17×24 cm, 184 stran,
390 Kč, 17,99 �,
ISBN 978-80-247-5621-9

Kniha tvoří nedílný
komplet s předchozí
úspěšnou publikací Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění.
V této knize je terapie
probírána podle jednotlivých onemocnění.
17×24 cm, pevná vazba,
208 stran, 345 Kč, 15,94 �,
ISBN 978-80-271-0624-0

Lymfologie Překlad 7. vydání

1538

4016

20×25 cm, pevná vazba, 720 stran,
389 Kč, 17,97 �, ISBN 978-80-247-4300-4

Ultrazvukové vyšetření žil
dolních končetin
2., přeprac. a dopl. vydání

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění
3., zcela přeprac. a dopl. vydání

17×24 cm, pevná vazba,
168 stran, 445 Kč, 18,69 �,
ISBN 978-80-247-5597-7

16×24 cm, pevná vazba,
256 stran, 495 Kč, 22,87 �,
ISBN 978-80-247-4713-2

Michael Földi, Ethel Földi a kolektiv

16004

2481

Jan Vojáček, Pavel Žáček, Jan Dominik
a kolektiv

JE
Cena předsednictva ČLS P
za rok 2016

19034

ularizační/
Cena rektora JU za pop
2017
přehledové dílo za rok

17×24 cm, pevná vazba, 224 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0468-0

Táňa Bulíková

EKG pre záchranárov
nekardiológov

Kniha je určena záchranářům, lékařům RZP
a studentům. Algoritmus
postupu získání a interpretace klasického EKG
je kvůli specifickým okolnostem na místě zásahu
poněkud odlišný.
14×21 cm, 96 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5307-2

Aortální nedomykavost

15034

Alan Bulava

EKG pro záchranáře
nekardiology

Překlad již 6. vydání populární a praktické učebnice
obsahuje všechny nezbytné
informace pro klinické
lékaře a lékaře v praxi,
potřebné pro hodnocení
EKG v každodenní praxi.
14×21 cm, šitá vazba,
320 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-4193-2

V domácí literatuře jde
o první monografii takového
rozsahu o metodě, která
má největší uplatnění v kardiopulmonální diagnostice,
kardiovaskulární rehabilitaci a sportovní medicíně.
20×25 cm, pevná vazba,
asi 344 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2552-4

Kardiologie pro nelékařské
zdravotnické obory

Autorka se problematice věnuje celý život, je spoluautorkou několika
guidelines v oboru. Ke spolupráci na knize přizvala i kardiochirurga
nebo anesteziologa.
Kapitoly mají jednotnou strukturu. Obsahují popis vady, výskyt,
komplikace, diagnostiku, řešení, prognózu, nechybí praktické rady
a tipy. Vše doplňují tabulky a obrazová dokumentace.
Přiložené DVD obsahuje na 1000 videozáznamů s popisem.
20×25 cm, pevná vazba, 584 stran, 990 Kč, 45,74 �,
ISBN 978-80-271-0696-7

4088

1675

1587

Překlad 6. vydání
Malcolm S. Thaler

Publikace je již 39 let
vyžadována čtenáři jako
jeden z nejlepších základních průvodců k pochopení
metody EKG – pomáhá
jednoduše a přímo rozpoznat normální a abnormální EKG nálezy.
14×21 cm, 192 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-4246-5

František Várnay, Pavel Homolka,
Leona Mífková, Petr Dobšák

Jana Rubáčková Popelová a kolektiv

EKG a jeho klinické využití

EKG stručně, jasně, přehledně

Spiroergometrie v kardiologii
a sportovní medicíně

2., zcela přepracované a doplněné vydání

Kniha poskytuje informace
o EKG křivce a jejím vývoji
a analýze v dětském věku,
shrnuje nejnovější poznatky
o diagnóze, prognóze a léčbě poruch srdečního rytmu
u dětí a mladistvých.
14×21 cm, pevná vazba,
276 stran,
369 Kč, 199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5006-4

19032

Dvoubarevná kniha pro
studenty a lékaře všech
odborností uvádí velmi
stručné základy metody a je
orientována mimořádně
prakticky a didakticky s řadou
vyobrazení a EKG křivek.
12×17 cm, šitá vazba,
288 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-4192-5

Překlad 7. vydání
John R. Hampton

Vrozené srdeční vady
v dospělosti

3., zcela přepracované a doplněné vydání
Jan Janoušek a kolektiv

1544

Překlad 4. vydání
Ralph Haberl

1691

1674

EKG do kapsy

Hodnocení vybraných metod
v kardiologii a angiologii pro praxi
Věra Adámková a kolektiv

14×21 cm, 150 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5763-6
Ultrasound examination of the lower
limbs 2nd edition, revised
and updated Dalibor Musil, et al.

17×24 cm, 168 stran,
499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0657-8

Kniha pouze
v elektronické
podobě

Dalibor Musil a kolektiv
pší
Linhartova cena za nejle
za rok 2016

monografii

Jiří Vítovec a kolektiv

4021

19039

Srdeční arytmie praktické
poznámky k interpretaci
a léčbě Překlad 8. vydání

Radiační ochrana při
rentgenových výkonech –
to nejdůležitější pro praxi

David H. Bennett

Lucie Súkupová

17×24 cm, šitá vazba,
384 stran, 499 Kč, 23,05 �,
ISBN 978-80-247-5134-4

17×24 cm, 280 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0709-4

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Zdravotnické lékařské obory
Unikátní monografie z pera zkušených autorů. Postgraduální
učebnice, kterou ocení nejen gastroenterologové, ale
i chirurgové, internisti, pediatři a lékaři z dalších souvisejících
oborů. Celobarevná publikace komplexně zpracovává dané
téma. Je bohatě obrazově dokumentována, obsahuje více než
200 obrázků, přes 150 tabulek a schémat.

é společnosti
Cena České internistick
– 1. místo
ČLS JEP pro rok 2019

20×25 cm, pevná vazba, 736 stran, 1499 Kč, 69,25 �,
ISBN 978-80-271-0353-9

Jan Švihovec a kolektiv
Základní učebnice oboru, určitým způsobem navazuje
na úspěšnou Lüllmannovu Farmakologii a toxikologii. Autorský
kolektiv tvoří odborníci z několika lékařských fakult v ČR.
Komplexně pojatou knihu lze využít k pre- i postgraduálnímu
studiu. Četné barevné originální ilustrace, tabulky a schémata
zvyšují didaktickou hodnotu publikace.

B E S T S E LL

ER

4046

Farmakologie

15014

BES

JEP 2005

Užitečné tabulky pro praxi
nejen v interních oborech
Ondřej Hloch

ER
B E S T S E LL

3. vydání 2018
Petr Hůlek, Petr Urbánek a kolektiv
Monografie pro specialisty obsahuje na 350 obrázků
a 115 tabulek. Vznikla pod záštitou výboru České hepatologické
společnosti ČLS JEP. Určena je především specialistům z oborů
hepatologie, gastroenterologie a vnitřního lékařství, ale také
chirurgům, infektologům, patologům, odborníkům na zobrazovací
metody a z aplikovaného výzkumu.
20×25 cm, pevná vazba, 768 stran, 1670 Kč, 77,15 �,
ISBN 978-80-271-0394-2

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

15023

1578

Publikace navazuje na
předchozí úspěšné knihy
Chorobné znaky a příznaky
1 a 2. Původní texty jsou
přepracované a doplněné
o další vybrané znaky,
kterých je nyní přes 200.
20×25 cm, pevná vazba,
928 stran,
1690 Kč, 77,99 �,
ISBN 978-80-247-5067-5

1600

Koloskopie

Přemysl Falt, Ondřej Urban,
Petr Vítek a kolektiv

20×25 cm, pevná vazba, 320 stran,
245 Kč, 11,32 �,
ISBN 978-80-247-5284-6
1699

Refluxní choroba jícnu –
GERD

Marcelo F. Vela, Joel E. Richter,
John E. Pandolfino a kolektiv

17×24 cm, 280 stran,
699 Kč, 290 Kč, 12,18 �,
ISBN 978-80-247-4063-8

3019

Propedeutika vnitřního
lékařství Nové, zcela přepracované vydání doplněné testy

2., doplněné a přepracované vydání
Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kolektiv

é společnosti
Cena České internistick
a první vydání
ČLS JEP za rok 2007 z

Ladislav Chrobák a kolektiv

Téměř po 10 letech vychází zcela přepracovaná
publikace, která získala
četná odborná ocenění.
Je určena intenzivistům,
internistům, lékařům
emergency a všech
spolupracujících oborů.
20×25 cm, pevná vazba,
448 stran, 849 Kč, 39,22 �,
ISBN 978-80-271-0282-2

17×24 cm, 244 stran,
355 Kč, 16,20 �,
ISBN 978-80-247-1309-0
1015

Physical Examination
in Internal Medicine
Reprint of the Bestseller

Ladislav Chrobák, Thomas Gral,
Jiří Kvasnička and coworkers

16×23 cm, 240 stran, 635 Kč,
28,78 �, ISBN 978-80-247-0617-7

15081

1680

Vnitřní lékařství v kostce

Propedeutika a vyšetřovací
metody vnitřních nemocí
2., přeprac. a doplněné vydání

Miroslav Souček, Petr Svačina
a kolektiv

17×24 cm, šitá vazba,
asi 424 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2289-9

Příručka, kterou nosí začínající lékař v kapse pláště. Informace
z interních oborů – algoritmy, hodnocení výsledků, tabulky,
postupy diagnostiky i léčby… To, co si mladí lékaři postupně
vytvářejí shromažďováním informací, již dostáváte vypracované
a vyzkoušené v praxi. Publikace je praktická a přehledná. Je
uzpůsobena tak, že si poznámky můžete doplňovat – aktualizovat.
12×17 cm, spirálová vazba, 384 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0311-9

Hepatologie

monografii
Ocenění za významnou
UK za rok 2015

Intenzivní medicína na principech
vnitřního lékařství

é společnosti
Cena České internistick
1. místo
ČLS JEP za rok 2017 –

Jindřich Špinar, Ondřej Ludka a kol.

17×24 cm, 336 stran,
479 Kč, 20,12 �,
ISBN 978-80-247-4356-1

19022

3004

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory
2., zcela přepracované a doplněné
vydání Leoš Navrátil a kolektiv

Krvácení

Miroslav Penka, Igor Penka,
Jaromír Gumulec a kolektiv

20×25 cm, pevná vazba,
336 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-0689-4

17×24 cm, šitá vazba, 560 stran,
449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-271-0210-5

19065

Cena předsednictva ČLS
za třetí vydání

15026

é společnosti
Cena České internistick
ydání
ČLS JEP 2005 za třetí v

15032

é společnosti
Cena České internistick
a 4. vydání
ČLS JEP za rok 2010 z

Již páté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné
publikace se všemi potřebnými informacemi o tématu. O knize se již
právem mluví jako o MARKOVĚ farmakoterapii, i když pod vedením
editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc., knihu sepsalo na 30 našich
předních odborníků. Informace jsou opět obsaženy v přehledném,
stručném a didakticky ceněném textu. Minulá vydání získala několik
významných ocenění odborných společností.
20×25 cm, pevná vazba, 896 stran, cca 1399 Kč, 64,63 �,
ISBN 978-80-247-5078-1

rok 2015
Cena Josefa Hlávky za

Spojení klasické propedeutiky se základy vyšetření
jednotlivých orgánových
systémů, s radami a tipy
pro praxi. Překlad úspěšné
zahraniční publikace.
Vše stručně, v bodech,
přehledně.
12×21 cm, šitá vazba,
768 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-271-0108-5
T S E LL E R

Josef Marek, Michal Vrablík a kolektiv

Diferenciální diagnostika
Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv

společnosti České
Cena České internistické
Evangelisty Purkyně
lékařské společnosti Jana
z a r o k 2 01 4

pro praxi James Thomas,
Tanya Monaghan a kolektiv

BES

5., zcela přepracované a doplněné vydání

Překlad 3. vydání velmi
úspěšné publikace. Je
příručkou pro gastroenterology, endoskopisty,
chirurgy, internisty,
lékaře oddělení emergency
a urgentních příjmů, ale
i mediky a sestry.
17×24 cm, šitá vazba,
388 stran, 999 Kč, 46,15 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0157-3

Klinické vyšetření – moderní
propedeutika rady – tipy – návody

20×25 cm, pevná vazba, 1008 stran, 2349 Kč, 108,52 �,
ISBN 978-80-247-5558-8

Markova farmakoterapie
vnitřních nemocí

Chorobné znaky a příznaky
3094

Překlad 3. vydání
Tony C. K. Tham, John S. A. Collins,
Roy Soetikno

Maligní onemocnění, psychika
a stres

příběhy pacientů s komentářem psychologa
Zdeněk Adam, Jeroným Klimeš a kol.
Jak ovlivňuje psychika
nemocného s maligním
onemocněním vývoj
jeho nemoci? Publikace
vznikla interakcí odborníků z řad klinických
onkologů, psychologů
a psychiatrů.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2539-5

Kapesní atlas hematologie
1688

Karel Lukáš, Jiří Hoch a kolektiv

Urgentní gastroenterologie
15017

Nemoci střev

15030

86

Překlad 6., přepracovaného vydání
Torsten Haferlach, Ulrike Bacher,
Harald Theml, Heinz Diem
Kniha obsahuje všechna
hematologická onemocnění s jejich typickými
nálezy, poučení k typickým znakům a praktické
návody k vyobrazením, jak
odlišit ještě „normální“
od patologického.
14×21 cm, 232 stran,
699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-247-4787-3

Zdravotnické lékařské obory

87

Neurologie
a doplněného vydání Marco Mumenthaler,
Claudio Bassetti, Christof Daetwyler

Po 10 letech se dostává
k čtenáři 2. vydání úspěšné
učebnice neurologie, které
shrnuje obecnou i speciální
neurologii a které může být
pregraduální učebnicí i publikací pro ne-neurology.
17×24 cm, šitá vazba,
384 stran,
595 Kč, 27,49 �,
ISBN 978-80-247-5247-1

Diagnostická radiologie

Neuroradiologie
Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

Páté, přepracované a rozšířené vydání publikace přináší
nové dostupné diagnostické
možnosti v oboru. Jednoduchý, přehledný a logický
text navádí od příznaků až ke
správné diagnóze.
20×25 cm, pevná vazba,
376 stran,
990 Kč, 419 Kč, 16,77 �,
ISBN 978-80-247-2298-6

15068

Neurologická diferenciální
diagnostika Překlad 5., přepracovaného

3080

2., přepracované a doplněné vydání
Zdeněk Seidl

1090

1596

Neurologie pro studium i praxi

Funkční poruchy kloubů
končetin

diagnostika a léčba, 2., doplněné vydání
Eva Rychlíková

Komplexně pojatá
publikace, jež v tomto
rozsahu a zaměření vychází
u nás poprvé, zpracovává
problematiku neuroradiologie. Velkou předností
knihy je bohatá obrazová
dokumentace.
21×29 cm, pevná vazba,
528 stran, 1490 Kč, 68,84 �
ISBN 978-80-247-4546-6

Aktualizované a doplněné
vydání úspěšné publikace
ocení zejména ortopedi,
neurologové, revmatologové, traumatologové,
fyziatři a rehabilitační pracovníci, včetně studentů
těchto oborů.
17×24 cm, 240 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2096-3

17×24 cm, 208 stran,
399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-4571-8
3083

Viliam Dobiáš

Ve slovenštině

3070

1693

17×24 cm, 108 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-3992-2

Zdeňka Kuchynková a kolektiv

14×21 cm, 144 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-4177-2
Otoneurologie a tinitologie
2., doplněné vydání Aleš Hahn

17×24 cm, pevná vazba, 152 stran,
249 Kč, 10,46 �, ISBN 978-80-247-4345-5

ký literární fond
Výroční cena Nadace Čes orná literatura
b
v kategorii vědecká a od
2008 za 1. vydání

pší vědeckou
1. cena v Soutěži o nejle za rok 2007
publikaci pracovníků IPVZ
ce za 1. vydání
v kategorii Knižní publika

Další vydání učebnice oftalmologie, jejíž první vydání
získalo četná odborná ocenění. Je určena jako hlavní
zdroj pro atestační přípravu,
ale lze ji využít také v pregraduální přípravě.
20×25 cm, pevná vazba,
936 stran,
2199 Kč, 101,59 �,
ISBN 978-80-247-5079-8

19059

3095

Oční lékařství

Vyšetřovací metody
v optometrii

a interpretace jejich výsledků v praxi
Petr Veselý, Pavel Beneš
Kniha popisuje optometrická a oftalmologická
vyšetření. Na příkladech
jsou vysvětleny rozdíly
mezi fyziologickými
a patologickými nálezy.
Pro optometristy, optiky
i oftalmology.
17×24 cm, 128 stran,
245 Kč, 11,32 �,
ISBN 978-80-271-2071-0

2., doplněné a přepracované vydání
Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kolektiv

é společnosti
Cena České internistick
o
za rok 2017 – 1. míst

Pooperační stavy

2., přepracované a doplněné vydání
Jiří Málek a kolektiv

nestezie, resuscitac
Cena České společnosti a EP za nejlepší k e
n
J
a intenzivní medicíny ČLS 2011 za 1. vydá iž.
r.
ní
publ. za anesteziologii za

2., doplněné a aktualizované vydání
Aleš Hahn a kolektiv

Laureát Kutvirtovy ceny

2018

Praktické postupy v anestezii

Aktualizované vydání didakticky úspěšné učebnice
pro pre- i postgraduální
studium! Doplněno DVD
s více než 40 názornými
videy. Obsahuje poslední
resuscitační odborná
doporučení.
16×24 cm, 208 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5632-5

Otorinolaryngologie a foniatrie
v současné praxi

příznaky, diagnostika, postupy
Překlad 1. vydání
James W. Heitz – editor
Překlad skvělé publikace
z Cambridge University
Press poprvé u nás.
50 podrobných kapitol pro
lékaře chirurgických oborů,
anesteziology, intenzivisty
a sestry specialistky.
17×24 cm, šitá vazba,
400 stran,
790 Kč, 36,50 �,
ISBN 978-80-271-0873-2

Téměř po 10 letech vychází
zcela přepracovaná publikace, která získala četná
odborná ocenění. Je určena
intenzivistům, internistům,
lékařům emergency a všech
spolupracujících oborů.
20×25 cm, pevná vazba,
448 stran,
849 Kč, 39,22 �,
ISBN 978-80-271-0282-2

Praktická anesteziologie

Překlad tzv. handbooku,
tedy zkrácené verze
světoznámé učebnice, má
oproti „velké knize“ výhodu
ve stručnosti, přehlednosti
a praktičnosti, obsahuje
informace pro studium
i praxi.
16×24 cm, šitá vazba,
816 stran, 1599 Kč, 73,87 �,
ISBN 978-80-247-4053-9

Dětská otolaryngologie
nejčastější situace v ambulantní praxi

2., přepracované a doplněné vydání
Pavel Kuchynka a kolektiv

Překlad 6. vydání
Paul G. Barash, Bruce F. Cullen,
Robert K. Stoelting a kolektiv

Intenzivní medicína na principech
vnitřního lékařství

é společnosti
Cena České internistick
a první vydání
ČLS JEP za rok 2007 z

Klinická anesteziologie
1584

1698

17×24 cm, 208 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-4570-1

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská

Jiří Málek, Jiří Knor a kolektiv
Kniha vychází z obsahu
a požadavků kurzů lékařské
první pomoci, které jsou součástí povinné předatestační
přípravy. Bohatá obrazová
dokumentace, videozáznamy
na přiloženém DVD.
17×24 cm, šitá vazba,
224 stran,
cca 495 Kč, 22,87 �,
ISBN 978-80-271-0590-8

Klinická propedeutika
v urgentnej medicíne

Fyziologie oka a vidění
2., doplněné a přepracované vydání

Lékařská první pomoc
v urgentních stavech

19043

19051

3084

í medicíny a medicíny
Cena společnosti urgentn
2013 za 1. vydání
katastrof ČLS JEP za rok

1543

17×24 cm, šitá vazba, 584 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4578-7

Ve 2. vydání oceňované knihy přibyly kapitoly o urgentní geriatrii,
farmakoterapii urgentních stavů a závažných infekcích v urgentní medicíně. Zásadně přepracovány byly části o organizaci a řízení. Ostatní
kapitoly byly aktualizovány. Primárně určeno pro záchranáře a lékaře
urgentních příjmů. Užitečné pro všechny, kteří se v prvním kontaktu
setkávají s pacientem s nediferencovanými obtížemi.
17×24 cm, pevná vazba, 492 stran, 740 Kč, 34,19 �,
ISBN 978-80-271-0596-0

2., přepracované a doplněné vydání
Barbora Jindrová, Martin Stříteský,
Jan Kunstýř a kolektiv

Anesteziologické postupy
u základních chirurgických
výkonů a při dalších důležitých klinických stavech
a okolnostech – stručně
a přehledně, po 5 letech
aktualizované a doplněné
vydání!
14×21 cm, 200 stran,
345 Kč, 15,94 �,
ISBN 978-80-247-5612-7

Psychologie v medicíně
2356

Zdravotnictví a integrovaný
záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách Jiří Štětina a kolektiv

Jana Šeblová, Jiří Knor a kolektiv

15023

3085

Viliam Dobiáš

2., doplněné a aktualizované vydání

Kniha popisuje organizaci přednemocniční péče,
vybavení sanitního vozu,
komunikaci s operačním
střediskem, vyhodnocení
situace na místě události i medicínsko-právní
aspekty.
14×21 cm, 240 stran,
369 Kč, 15,50 �,
ISBN 978-80-247-4530-5

17×24 cm, pevná vazba,
752 stran, 699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-247-4343-1

Klinická propedeutika
v urgentní medicíně

Urgentní medicína v klinické
praxi lékaře

Roman Remeš, Silvia Trnovská
a kolektiv

4048

é společnosti
Cena České internistick
ČLS JEP za rok 2016

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny

15035

Dana Jurásková, Jana Heczková,
Daniel Nalos a kolektiv

4015

4052

Vybrané kapitoly z intenzivní péče Petr Bartůněk,

15037

Ostatní obory a další literatura

Po více než 10 letech znovu
vychází úspěšná základní
publikace v oboru. Text byl
aktualizován a rozšířen.
Určeno ORL specialistům,
praktickým lékařům,
studentům i lékařům
„styčných“ oborů.
17×24 cm, pevná vazba,
440 stran, 645 Kč, 29,80 �,
ISBN 978-80-271-0572-4

Publikace se symbolem

Susan Ayers, Richard de Visser

Komplexní učebnice
zahrnuje všechny obory
psychologie, které nezbytně potřebuje znát každý
student lékařské fakulty.
Publikace obsahuje
klinická doporučení
a případové studie.
17×24 cm, pevná vazba,
568 stran, 499 Kč, 23,05 �,
ISBN 978-80-247-5230-3

též jako e-kniha

Neuroradiologie
Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

27524

S homeopatií se lidé často
seznamují právě díky péči
o děti. Pro personál ordinací, nemocnic i lékáren je
možnost podávat informace
o této léčbě a předepisovat homeopatické léky
skutečnou výhodou.
15×21 cm, 276 stran,
499 Kč, 20,96 �,
ISBN 978-80-247-5741-4

Komplexně pojatá monografie pokrývá problematiku
oboru v celé šíři – od fyziologie přes vyšetřovací metody,
hlavní skupiny nemocí až
po selhání ledvin a metody
náhrady jejich funkce.
20×25 cm, pevná vazba,
560 stran,
499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-4367-7

17×24 cm, 168 stran,
499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0657-8

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Sociální a preventivní pediatrie
v současném pojetí
Lubomír Kukla a kolektiv

Komplexní a přehledné
dílo určené jako studijní
materiál nejen pro studenty
lékařských a nelékařských
fakult, ale i pro studenty
pregraduálního a postgraduálního studia.
17×24 cm, pevná vazba,
456 stran,
790 Kč, 36,50 �,
ISBN 978-80-247-3874-1

4062
Karyn B. Purvis, David R. Cross,
Wendy Lyons Sunshine

14×21 cm, 256 stran,
349 Kč, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4535-0

2486

Kvalita života seniorů
v domovech pro seniory
Dagmar Dvořáčková

14×21 cm, 112 stran,
89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-247-4138-3

Komplexní publikace
týkající se základního
medicínského oboru nejen
pro bakalářské a magisterské studium, ale
i pro pediatrické sestry
v ambulancích, nemocnicích a v terénu.
17×24 cm, 328 stran,
399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-5014-9

Další z atlasů nakladatelství Thieme zachovává osvědčený systém
– text vlevo, tabule se schématy nebo fotografiemi vpravo. Přehledné, instruktivní. Určeno zejména lékařům v praxi – praktikům,
internistům, pediatrům atd., studentům medicíny, ale i studentům
zdravotnických škol.
Publikace obsahuje na 190 barevných tabulí a jejími autory jsou
významní zahraniční odborníci.
14×21 cm, šitá vazba, 416 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-271-0106-1

17×24 cm, asi 224 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-247-4098-0

Dítě v nové rodině

Jiří Klíma a kolektiv

EKG a dysrytmie v dětském
věku

3., zcela přepracované a doplněné vydání
Jan Janoušek a kolektiv
Kniha poskytuje informace
o EKG křivce a jejím vývoji
a analýze v dětském věku,
shrnuje nejnovější poznatky
o diagnóze, prognóze a léčbě poruch srdečního rytmu
u dětí a mladistvých.
14×21 cm, pevná vazba,
276 stran,
369 Kč, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5006-4

3004

Krvácení

Miroslav Penka, Igor Penka,
Jaromír Gumulec a kolektiv

20×25 cm, pevná vazba,
336 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-0689-4

Kapesní atlas hematologie
1688

Martin Röcken, Martin Schaller, Elke Sattler,
Walter Burgdorf

Renata Havránková a kolektiv

Terezie Pemová, Radek Ptáček

Pediatrie pro nelékařské
zdravotnické obory

Kapesní atlas dermatologie

Klinická radiobiologie

14×21 cm, 200 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5695-0

15012

4077

1692

Dalibor Musil, et al.

1662

Zanedbávání dětí
příčiny, důsledky a možnosti
hodnocení

Překlad již 6. vydání úspěšné knihy, kterou pod původním názvem
Intensivkurs Pädiatrie vydalo nakladatelství Elsevier. Kniha má
oproti většině domácích publikací trvalé výhody – informace
jsou s každým dalším vydáním aktualizovány, rozsah i pojetí je
přehledné a mimořádně čtenářsky zajímavé. Velkou předností je
i doprovodná obrazová dokumentace. Tím kniha získává vysokou
didaktickou hodnotu.
20×25 cm, pevná vazba, 608 stran, 1599 Kč, 73,87 €,
ISBN 978-80-247-4588-6

Kniha nabízí rychlou
pomoc při vyšetřování
a léčbě mladých nemocných – jak rychle probrat
diferenciálně diagnostické
možnosti, stanovit časnou
diagnózu a umožnit
nasazení cílené léčby.
20×25 cm, pevná vazba,
432 stran, 1299 Kč, 59,99 �,
ISBN 978-80-247-5007-1

Doplněné a přepracované vydání knihy, která se
osvědčila jako praktická
příručka pro začínající
lékaře, ale i pro zkušené
angiology-flebology,
internisty, radiology
a chirurgy.
17×24 cm, pevná vazba,
168 stran, 445 Kč, 18,69 �,
ISBN 978-80-247-5597-7

Překlad 6., přepracovaného vydání
Torsten Haferlach, Ulrike Bacher,
Harald Theml, Heinz Diem
Kniha obsahuje všechna
hematologická onemocnění s jejich typickými
nálezy, poučení k typickým
znakům a praktické návody
k vyobrazením, jak odlišit
ještě „normální“ od patologického.
14×21 cm, 232 stran,
699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-247-4787-3

Kniha pouze
v elektronické
podobě

Ultrasound examination
of the lower limbs
2nd edition, revised and updated

1691

Ania Carolina Muntau

Robert Ploier

19034

2., přepracované a doplněné vydání
Dalibor Musil a kolektiv

epší
Linhartova cena za nejl
6
monografii za rok 201

1592

Překlad 6. vydání

Diferenciální diagnóza
v pediatrii

Ultrazvukové vyšetření žil
dolních končetin

19001

Pediatrie

Lucie Súkupová

Praktická, schematická
a přehledná publikace
seznamuje s principy
fungování přístrojů
na principu rtg záření
a se zásadami ochrany
ošetřujícího personálu
a pacientů.
17×24 cm, 280 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0709-4

Imunologie
15055

1682

cké společnosti
1. cena České internisti
první vydání
ČLS JEP za rok 2006 za

Homeopatie
Michèle Boiron, François Roux,
dr. Pierre Popowski

Radiační ochrana při
rentgenových výkonech –
to nejdůležitější pro praxi

Kniha je nepostradatelná
pro pracoviště nukleární
medicíny, radiology,
radiologické fyziky
a asistenty, farmaceuty,
farmaceutické asistenty
a studenty oborů pracujících s otevřenými zářiči.
17×24 cm, 308 stran,
499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0168-9

Pediatrie

Klinická nefrologie

společnosti za
Cena České nefrologické
–2006 za 1.vydání
nejlepší monografii 2005

oblastech práce s otevřenými radioaktivními
látkami J. Kubinyi, J. Sabol, A. Vondrák

Komplexně pojatá
publikace, jež v tomto
rozsahu a zaměření vychází
u nás poprvé, zpracovává
problematiku neuroradiologie. Velkou předností
knihy je bohatá obrazová
dokumentace.
21×29 cm, pevná vazba,
528 stran, 1490 Kč, 68,84 �,
ISBN 978-80-247-4546-6

Základní učebnice v oboru
pro studenty lékařství i nelékařských zdravotnických
oborů. Dělí se na obecnou
a speciální část, obsahuje
množství obrázků, schémat
a tabulek.
17×24 cm, šitá vazba,
372 stran,
499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-4108-6

2., zcela přepracované a doplněné vydání
Vladimír Tesař, Ondřej Viklický
a kolektiv

Principy radiační ochrany
v nukleární medicíně a dalších

19052

3080

2484

Zdeněk Seidl, Andrea Burgetová,
Eva Hoffmannová, Martin Mašek,
Manuela Vaněčková, Tomáš Viták

19018

Diagnostická radiologie

Radiologie pro studium i praxi

19039

Zdravotnické lékařské obory

1538

88

stručně, jasně, přehledně – 2., doplněné
vydání
Petr Jílek
Jednoduchá a praktická
pomůcka pro pochopení základů imunity
a souvisejících dějů. Bohatě obrazově vybavená
publikace je určená
zejména studentům
a mladým lékařům.
17×24 cm, 104 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0595-3

Zdravotnické lékařské obory
Kapesní učebnice akupunktury

monografii
Ocenění za významnou
UK za rok 2015

Jitka Kobrová, Robert Válka

Publikace přináší
komplexní údaje
týkající se problematiky
fyziologie a genetiky
tělesné zátěže, sportovního tréninku, výživy
a regenerace, sportovní
traumatologie.
17×24 cm, 290 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-4837-5

tenzivní medicíny
Cena České společnosti in
grafii za rok 2016
ČLS JEP za nejlepší mono

20×25 cm, pevná vazba,
720 stran, 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-247-4300-4

B E S T S E LL

ER

4047

systematika, vlastnosti, použití
Jiří Beneš

Marcel Hájek, Charif Bahbouh

14×21 cm, 200 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5631-8

Vše o tématu v přehledu z domácí i světové literatury, komentované autorem, který se ATB léčbou zabývá mnoho let.
Monografie popisuje jednotlivé skupiny antibiotik a v rámci
každé skupiny i všechny důležité zástupce. Získáte přehled
o mechanismu účinku, spektru působení, principech rezistence,
farmakokinetice a rizicích léčby. Určeno klinikům, laborantům,
studentům lékařství nebo farmacie.

15027

Léčba bolesti v primární
péči
Richard Rokyta a kolektiv

14×21 cm, 188 stran,
340 Kč, 15,71 �,
ISBN 978-80-271-0312-6

15084

Barevný atlas genetiky

B E S T S E LL

ER

Medicína přírodních léčivých
zdrojů minerální vody

16×24 cm, šitá vazba, 600 stran, 799 Kč, 36,91 �,
ISBN 978-80-271-0636-3

Užitečné tabulky pro praxi

Zdeněk Třískala, Dobroslava Jandová
a kolektiv
Přehled minerálních vod
včetně seznámení se stopovými prvky v nich a s jejich
využitím v komplexní lázeňské léčbě vnitřních chorob.
Pro lékaře FBLR, rehabilitační, internisty a další.
20×25 cm, pevná vazba,
asi 240 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2297-4

20×25 cm, pevná vazba, 1008 stran, 2349 Kč, 108,52 �,
ISBN 978-80-247-5558-8

Antibiotika

Muslimský pacient
principy diagnostiky, terapie
a komunikace

lovníku
Cena poroty v soutěži s
r o k u 2 0 17

3094

Základní učebnice oboru, určitým způsobem navazuje na
úspěšnou Lüllmannovu Farmakologii a toxikologii. Autorský
kolektiv tvoří odborníci z několika lékařských fakult v ČR.
Komplexně pojatou knihu lze využít k pre- i postgraduálnímu
studiu. Četné barevné originální ilustrace, tabulky a schémata
zvyšují didaktickou hodnotu publikace.

Jan Švihovec a kolektiv

Michael Földi, Ethel Földi
a kolektiv

Aktualizované a doplněné
vydání úspěšné publikace
ocení zejména ortopedi,
neurologové, revmatologové, traumatologové,
fyziatři a rehabilitační pracovníci, včetně studentů
těchto oborů.
17×24 cm, 240 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2096-3

Kniha z nakladatelství
Thieme je založena na
186 schematických tabulích
s vysvětlujícím textem na
protější straně. Dozvíte se
vše o geneticky podmíněných
nemocech i oboru obecně.
14×21 cm, šitá vazba,
asi 480 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-247-3099-8

17×24 cm, 184 stran,
390 Kč, 17,99 �,
ISBN 978-80-247-5621-9
1678

diagnostika a léčba, 2., doplněné vydání
Eva Rychlíková

Překlad 5. vydání
Eberhard Passarge

Farmakologie

Lymfologie
Překlad 7. vydání

Funkční poruchy kloubů
končetin

Jednoduchá, pro
praktickou potřebu
a výuku dobře strukturovaná publikace
s názornou obrazovou
dokumentací – 536
barevných vyobrazení,
12 tabulek.
17×24 cm, 312 stran,
690 Kč, 31,88 �,
ISBN 978-80-271-0105-4

Žilní vstupy
dlouhodobé a střednědobé
Jiří Charvát a kolektiv

Publikace rekapituluje
a rozšiřuje znalosti
technik tejpování.
Zabývá se zejména
poúrazovými a pooperačními otoky, ale také
lymfedémy a ošetřením
jizev.
17×24 cm, 136 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0182-5

Překlad 2. vydání
Christina Mildt

Tejpování je v současnosti ve fyzioterapii
a rehabilitačním lékařství
velmi populární. Kniha
navazuje na předchozí
úspěšnou publikaci
s názvem Terapeutické
využití kinesio tapu.
17×24 cm, 152 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0181-8

1544

Terapeutické využití tejpování v lymfologii
Jitka Kobrová

Akupresura v praxi

Terapeutické využití tejpování

4046

rok 2015

15041

19020

Cena Josefa Hlávky za

Publikace obsahuje 218 vybraných znaků, příznaků a některých
důležitých laboratorních ukazatelů ve 163 kapitolách.
Navazuje na předchozí úspěšné tituly Chorobné znaky a příznaky
1 a 2. Knihy získaly odborná ocenění včetně Ceny Josefa Hlávky.
Původní domácí práci VŠ učitelů a autorů 1. LF UK ocení nejen
internisté, praktičtí lékaři a neurologové, ale i lékaři z jiných
oborů a medici.
20×25 cm, pevná vazba, 928 stran, 1690 Kč, 77,99 �,
ISBN 978-80-247-5067-5

nejen v interních oborech
Ondřej Hloch

15026

Vybrané kapitoly
Dalibor Pastucha a kolektiv

Lymfotaping

15068

společnosti České
Cena České internistické
Evangelisty Purkyně
lékařské společnosti Jana
z a r o k 2 01 4

Tělovýchovné lékařství

V domácí literatuře jde
o první monografii takového
rozsahu o metodě, která
má největší uplatnění v kardiopulmonální diagnostice,
kardiovaskulární rehabilitaci
a sportovní medicíně.
20×25 cm, pevná vazba,
asi 344 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2552-4

19053

Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv

15011

František Várnay, Pavel Homolka,
Leona Mífková, Petr Dobšák

Diferenciální diagnostika

Překlad již 3. vydání
učebnice seznamuje se
třemi léčebnými systémy
akupunktury – body
tělními, ušními a spouštěcími. Bohatá obrazová
dokumentace obsahuje
367 barevných vyobrazení.
14×21 cm, šitá vazba,
352 stran, 849 Kč, 34,36 �,
ISBN 978-80-247-2714-1

3091

19066

Systematickým a jasným
způsobem vysvětluje celou
řadu akupunkturních bodů
a hlavních drah, mimořádných drah i extrabodů.
Každý ze 409 bodů je
objasněn prostřednictvím
série obrázků.
16×24 cm, pevná vazba,
352 stran, 799 Kč, 36,91 �,
ISBN 978-80-271-0505-2

Spiroergometrie v kardiologii
a sportovní medicíně

Chorobné znaky a příznaky

body tělové, ušní a spouštěcí. Překlad
3. vydání H.-U. Hecker, A. Steveling,
E. T. Peuker, J. Kastner, K. Liebchen

19019

Ilustrovaný manuál akupunkturních bodů,
Překlad 1. anglického vydání
Yu-Lin Lian a kolektiv

1557

19030

Obrazový atlas akupunktury
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Příručka, kterou nosí začínající lékař v kapse pláště. Informace
z interních oborů – algoritmy, hodnocení výsledků, tabulky, postupy diagnostiky i léčby… To, co si mladí lékaři postupně vytvářejí
shromažďováním informací, již dostáváte vypracované a vyzkoušené v praxi. Publikace je praktická a přehledná. Je uzpůsobena tak,
že si poznámky můžete doplňovat – aktualizovat.

B E S T S E LL

ER

12×17 cm, spirálová vazba, 384 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0311-9

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Zdravotnické lékařské obory
15000

19056

Soudní lékařství I. díl

Velký výkladový
slovník
soudnělékařské
terminologie

Miroslav Hirt a kolektiv
17×24 cm, pevná vazba, 272 stran,
599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-5680-6

Soudní lékařství II. díl

3047

Ivana Mokrošová, Lucie Baštová
14×21 cm, šitá vazba, 560 stran,
749 Kč, 34,60 €, ISBN 978-80-247-2127-9

Jan Payne

Helena Gogelová

Kapesní anglicko-český
medicínský slovník

s výkladem klíčových slov
Stephan Dressler

10×15 cm, šitá vazba,
400 stran, 590 Kč, 27,26 �,
ISBN 978-80-247-5591-5

Eutanázie

definice, historie, legislativa, etika
Marek Vácha

Maligní onemocnění, psychika
a stres příběhy pacientů
s komentářem psychologa
Zdeněk Adam, Jeroným Klimeš a kol.

Text je primárně určen
studentům medicíny
a sleduje schéma obvyklé
na přednáškách z lékařské
etiky (definice problému,
argumenty, legislativa).
Čerpat z něj však může
i široká veřejnost.
14×21 cm, 112 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-2575-3

Radek Ptáček, Miroslav Novotný
a kolektiv

Zdravotní gramotnost
u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje
Sylva Bártlová a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
176 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2201-1
1527

Oceňování a prodej privátní
zubní a lékařské praxe
2., aktualizované, doplněné
a rozšířené vydání Tomáš Krabec

14×21 cm, pevná vazba, 128 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4866-5

Psychofarmakoterapie

Publikace podává ucelený
pohled na skupinu metod
biologické zpětné vazby
– biofeedback – z teoretického i aplikovaného
hlediska. Pozornost je
věnována i podmínkám
praxe biofeedbacku.
14×21 cm, 184 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-5694-3

Jak ovlivňuje psychika
nemocného s maligním
onemocněním vývoj
jeho nemoci? Publikace
vznikla interakcí odborníků z řad klinických
onkologů, psychologů
a psychiatrů.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2539-5

15073

Jiří Šimek

První komplexní monografie o lékařské
etice u nás! První část
zakotvuje lékařskou etiku
v současné filozofii, druhá
uvádí její obecné pojetí
a třetí aplikuje obecné teze
na konkrétních tématech.
17×24 cm, 224 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5306-5

Biofeedback v teorii a praxi
19000

19065

Ucelený výklad jednoho
ze základních fenoménů
moderní medicíny,
kterým je informovaný
konsenzus coby conditio
since qua non každého
zásahu zdravotníka do
pacientova života.
14×21 cm, 128 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2424-4

Lékařská etika
4023

Informovaný konsenzus –
poučená dohoda

Publikace vychází z nejnovějších medicínských a literárních poznatků. Je určena
soudním lékařům, studentům
LF, Policejní akademie, příslušníkům policie i právníkům.
Na CD je 412 fotografií.
17×24 cm, šitá vazba,
448 stran,
799 Kč, 499 Kč, 20,96 �,
ISBN 978-80-247-3594-8

14×21 cm, 320 stran,
385 Kč, 17,79 �,
ISBN 978-80-247-3531-3

15016

Němčina pro lékaře Manuál pro praxi

1536

Angličtina pro lékaře

Manuál pro praxi Joy Parkinson
14×21 cm, šitá vazba, 416 stran,
539 Kč, 24,90 €, ISBN 978-80-247-0289-6

Jiří Štefan, Jiří Hladík a kolektiv

Angličtina pro fyzioterapeuty

15089

15085

1644

1486

1470

M. Hirt, F. Vorel a kolektiv
17×24 cm, pevná vazba, 240 stran,
599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-271-0268-6

15×21 cm, pevná vazba, 912 stran,
1179 Kč, 53,77 €, ISBN 978-80-247-0218-6

Soudní lékařství a jeho moderní
trendy

Miroslav Hirt,
František Vorel,
Petr Hejna a kolektiv
17×24 cm, pevná vazba,
168 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-1979-5

15021

Německo-český/česko-německý
lékařský slovník Ivana Mokrošová

3050
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3007

stručně, jasně, přehledně
Jan Dreher

Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností,
disability a zdraví MKF
WHO

Praktický přehled
dávkování, farmakologie, lékových interakcí
a vedlejších účinků nejdůležitějších psychofarmak, léčby v gerontopsychiatrii a psychiatrických
indikacích.
12×21 cm, 216 stran,
490 Kč, 22,64 �,
ISBN 978-80-271-0133-7

17×24 cm, pevná vazba,
280 stran, 519 Kč, 21,80 �,
ISBN 978-80-247-1587-2
19003

Základy klinického výskumu
Ve slovenštině
Tibor Hlavatý

14×21 cm, 240 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5713-1

Alzheimerova choroba je
nejčastěji se vyskytující
formou demence a čtvrtou
až pátou nejčastější příčinou
smrti. Publikace komplexně
mapuje problematiku tohoto
onemocnění včetně dopadu
na rodinu a blízké.
14×21 cm, 144 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-0561-8

Diagnostika a terapie duševních
poruch 2., přepracované vydání
Karel Dušek,
Alena Večeřová-Procházková

Publikace nabízí přehled
o diagnostickém procesu,
symptomatice, syndromologii a nozologii duševních
poruch. Dále se zabývá
psychologickým přístupem
k pacientovi, psychofarmakoterapií a rehabilitací.
17×24 cm, šitá vazba,
648 stran, 699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-247-4826-9

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Stigmatizace a sebestigmatizace
u psychických poruch
Marie Ocisková, Ján Praško

Monografie se zabývá
důležitým aspektem utrpení
osob s psychickou poruchou:
pacienti se potýkají nejen
s příznaky své poruchy,
ale také s diskriminací,
se stigmatizujícími postoji
a s chováním společnosti.
17×24 cm, 376 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5199-3

2360

Martina Zvěřová

2353

25086

Alzheimerova demence

2366

Psychiatrie a psychoterapie
Suicidialita u psychických
poruch

Klára Látalová, Dana Kamarádová,
Ján Praško
Kniha vyčerpávajícím
způsobem analyzuje
sebevražednost u různých
typů psychiatrických pacientů
a nabízí řešení, jak ji zvládnout
pomocí krizové intervence,
farmakologie, psychoterapie
a elektrokonvulzivní léčby.
17×24 cm, 216 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4305-9

Kniha se zabývá
diagnostikou a léčbou
této závažné psychické
poruchy i jejími sociálními
aspekty. Léčebná část
ukazuje nejdůležitější
farmakologické a psychoterapeutické postupy.
17×24 cm, 264 stran,
199 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5822-0

Publikace se věnuje
důležité neurotické poruše,
která výrazně zhoršuje
kvalitu života pacienta
i jeho rodiny, vede k silnému stresu a často též
k mylné diagnóze, a tudíž
i k nesprávné léčbě.
17×24 cm, 320 stran,
399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-5218-1

21018

21035

Psychopatologie
Nauka o nemocech duše,
3., aktualiz. a doplněné vydání
Miroslav Orel a kolektiv

Obsedantně-kompulzivní
porucha

Ján Praško, Aleš Grambal,
Miloš Šlepecký, Jana Vyskočilová

2356

Psychologie v medicíně

Susan Ayers, Richard de Visser

17×24 cm, pevná vazba,
568 stran, 499 Kč, 23,05 �,
ISBN 978-80-247-5230-3

14×21 cm, 240 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-4454-4

2330

Klára Látalová

Kamil Kalina a kolektiv

Adiktologie se zaměřuje
na prevenci, léčbu a výzkum
užívání návykových látek
a jiných forem závislostního
chování. Kniha je jedinou
svého druhu na našem trhu
a představuje obor ve všech
jeho aspektech.
17×24 cm, 696 stran,
999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-4331-8

2349

Psychiatrické minimum
Helena Kučerová

14×21 cm, 168 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4733-0

2333

Klinická adiktologie

2339

Sociální fobie a její léčba

Ján Praško, Michaela Holubová

Tématem publikace je
jedna z častých poruch
osobnosti, která výrazně
zhoršuje kvalitu života
zejména mladým lidem.
Vyznačuje se mj. labilními
vztahy s blízkými lidmi, ale
i problémy v zaměstnání.
17×24 cm, 288 stran,
389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-247-5796-4

Jde o relativně častou
poruchu, která vyvolává
nadměrný stres a významně
omezuje životní komfort.
Publikace poslouží jak
odborníkům, tak lidem,
kteří poruchou trpí, i jejich
blízkým.
17×24 cm, 272 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0495-6

17×24 cm, asi 368 stran,
cca 439 Kč, 20,28 �,
ISBN 978-80-271-2529-6

Agresivita v psychiatrii

Aleš Grambal, Ján Praško,
Petra Kasalová
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Skupinová
kognitivně-behaviorální terapie

Ján Praško, Aleš Grambal, Miloš
Šlepecký, Petr Možný, Jana Vyskočilová
Skupinová terapie může
u řady psychických
problémů plně nahradit
individuální terapii, někdy
může být i vhodnější.
Monografie se zabývá faktory, modely a technikami
skupinového procesu.
17×24 cm, 384 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0496-3

Lidé trpící touto fobií cítí
nervozitu a napětí ve společnosti jiných lidí. Většinou
je to handicapuje už od
dětství nebo od puberty.
Pomáhá kognitivně-behaviorální terapie nebo
léčba antidepresivy.
17×24 cm, 256 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-247-5841-1

Diagnostika
a terapie ADHD

19026

Marie Ocisková, Ján Praško

Hraniční porucha osobnosti
a její léčba

21006

Generalizovaná úzkostná
porucha v klinické praxi

21019

Dana Kamarádová, Klára Látalová,
Ján Praško

21004

25060

Panická porucha

21002

Zdravotnické lékařské obory

Dospělí pacienti a klienti
v adiktologii
Michal Miovský a kolektiv

Psychoterapeutické systémy
a jejich uplatnění v adiktologii
Kamil Kalina

Publikace věnovaná
jednotlivým směrům
psychoterapie hledá
souvislosti mezi nimi, učí
jim rozumět a propojovat
je do specifických aplikací
v adiktologii (vědě zabývající se závislostmi).
20×25 cm, pevná vazba,
528 stran, 899 Kč, 37,76 €,
ISBN 978-80-247-4361-5

ADHD u dospělých je stále výraznějším klinickým tématem. Objevuje se často v kontextu
duálních diagnóz v adiktologii – kombinace
závislostí a ADHD je mimořádně závažná
a komplikovaná. Kniha vychází z výsledků
největšího klinického projektu v Evropě,
zaměřeného na tuto otázku. Shrnuje současné
znalosti epidemiologie, etiologie, klinického
obrazu, představuje nástroje pro diagnostiku
a dosavadní zkušenosti z léčby.
17×24 cm, 208 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0387-4

Jiří Mazánek a kolektiv

15007

Kniha autorů z 1. LF UK
pro výuku posluchačů
magisterského studia
zubního lékařství, která
je užitečná i pro praktické
lékaře v terénu a lékaře
styčných oborů.
17×24 cm, šitá vazba,
400 stran,
699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-247-5807-7

Hygienicko-epidemiologický
režim zubní a ortodontické
ordinace Ivanka Matoušková,

Eva Sedlatá Jurásková
Studujete zubní lékařství
nebo ortodoncii? Máte
stomatologickou nebo
ortodontickou ordinaci?
Tato publikace vás
seznámí s legislativou
EU platnou pro tuto
medicínskou oblast.
14×21 cm, 128 stran,
240 Kč, 11,09 �,
ISBN 978-80-271-0077-4

Stomatologie pro dentální
hygienistky a zubní
instrumentářky

Zubní lékařství
Propedeutika

Jiří Mazánek a kolektiv
Předložený učební text
je studijní pomůckou,
která by měla posloužit
k odbornému výcviku
a studiu zdravotnických
pracovníků označovaných
jako dentální hygienistka,
příp. hygienik.
17×24 cm, 288 stran,
395 Kč, 18,25 �
ISBN 978-80-247-4865-8

15009

Preventivní
stomatologie

Hardy Limeback a kolektiv
20×25 cm, pevná vazba,
440 stran, 1499 Kč, 69,25 �,
ISBN 978-80-271-0094-1
1525

Memorix zubního
lékařství Překlad 3., zcela

přepracovaného a rozšířeného
vydání Thomas Weber
14×21 cm, šitá vazba,
608 stran, 990 Kč, 45,74 �,
ISBN 978-80-247-3519-1

1526

Zubní lékařství pro studující
nestomatologických oborů

1689

15005

Stomatologie

Jiří Mazánek a kolektiv
Základní učebnice nového oboru vychází poprvé. Neobsahuje
pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale i nezbytné informace a návody ke stomatologickému vyšetřování
a ošetřování a k přístupu k nemocnému.
Bohatě ilustrovaná kniha je určena studentům stomatologie
a začínajícím stomatologům, je však nezbytná i pro jejich
učitele a školitele.
17×24 cm, 616 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-3534-4

1528 Protetika I

17×24 cm, šitá vazba, 360 stran, 890 Kč, 41,12 �,
ISBN 978-80-247-5260-0

1529 Protetika II

17×24 cm, šitá vazba, 384 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-5261-7

1530 Protetika III

17×24 cm, šitá vazba, 384 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-5262-4
4., přepracované a rozšířené vydání
Jörg Rudolf Strub, Matthias Kern, Jens Christoph Türp, Siegbert Witkowski,
Guido Heyedecke, Stefan Wolfart

Publikace se symbolem

též jako e-kniha
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Zdravotnické lékařské obory

Teoretické obory
Vynikající, bohatě ilustrované učebnice, které jsou již mnoho let žádány jak
fakultami, tak klinickými pracovišti. Vzhledem k trvalému zájmu autoři dílo
doplnili o nové poznatky v oboru.
Tyto nepostradatelné didaktické publikace u nás dosud nebyly ve své odborné
úrovni překonány. Základní učebnice nejen pro studenty medicíny obsahuje
téměř 1300 barevných vyobrazení.

Původní dvoudílný český atlas
prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc.,
doc. MUDr. Ondřeje Naňky, Ph.D.,
a ak. mal. Ivana Helekala z Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze.
Texty jsou v latině, češtině
a angličtině.

BESTSELL

o
Cena Bedřicha Hroznéh
017
za tvůrčí počin za rok 2

ERY

Autoři: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,
a prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. Hlavní ilustrátoři: ak. mal. Milan Med
a ak. mal. Ivan Helekal.
1661

1668

Cena Univerzity Karlovy
019
za monografii za rok 2

Anatomie 1

Atlas anatomie člověka I. –
Atlas of Human Anatomy I.

Třetí, upravené a doplněné
vydání

Končetiny, stěna trupu – Limbs, Body Wall
Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ivan Helekal
21×29 cm, pevná vazba, 336 stran,
999 Kč, 46,15 �, ISBN 978-80-247-4012-6

Radomír Čihák

21×26 cm, pevná vazba,
552 stran, 1739 Kč, 80,34 �,
ISBN 978-80-247-3817-8
1697

1672

Anatomie 2

Atlas anatomie člověka II. –
Atlas of Human Anatomy II.

Radomír Čihák

Třetí, upravené a doplněné
vydání

21×26 cm, pevná vazba,
512 stran, 1739 Kč, 80,34 �,
ISBN 978-80-247-4788-0

Hlava a krk, vnitřní orgány, neuroanatomie –
Head and Neck, Internal Organs, Neuroanatomy
Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ivan Helekal
21×29 cm, pevná vazba, 432 stran,
999 Kč, 46,15 �, ISBN 978-80-247-4156-7

o
Cena Bedřicha Hroznéh
017
za tvůrčí počin za rok 2

Cena Univerzity Karlovy
019
za monografii za rok 2

15003

Anatomie 3

21×26 cm, šitá vazba,
832 stran ve 3 svazcích,
1949 Kč, 89,99 �,
ISBN 978-80-247-5636-3

Přepracované vydání
obsahuje novou terminologii, 8000 odborných pojmů
a 800 vyobrazení. Precizní
překlad prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., a prof.
MUDr. Miloše Grima, DrSc.
14×21 cm, pevná vazba,
548 stran,
699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-247-1456-1

rochirurgické
Cena výboru České neu
rok 2016
společnosti ČLS JEP za

Langmanova
lékařská embryologie
Překlad 10. vydání
Thomas W. Sadler
První český překlad světoznámé učebnice. Komplexní, ale stručný
text, kombinovaný s přehlednými schématy a bohatou obrazovou
dokumentací skvěle přeložil kolektiv odborníků pod vedením
prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc. Publikace je určena nejen
studentům medicíny a lékařům, ale i studentům nelékařských
zdravotnických oborů a také přírodovědeckých fakult.
17×24 cm, šitá vazba, 432 stran, 1099 Kč, 50,77 �,
ISBN 978-80-247-2640-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Překlad 8. vydání
Johannes W. Rohen, Elke Lütjen-Drecoll

Funkční anatomie

Publikace přináší
přehled anatomie
cév, nervů a svalů pro
zkoušku i praxi ve zjednodušeném formátu na
60 barevných obrázcích
a ve 20 tabulkách.
14×21 cm, šitá vazba,
104 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0669-1

Barevný atlas genetiky
Překlad 5. vydání
Eberhard Passarge

Kniha z nakladatelství
Thieme je založena na
186 schematických tabulích
s vysvětlujícím textem na
protější straně. Dozvíte se
vše o geneticky podmíněných
nemocech i oboru obecně.
14×21 cm, šitá vazba,
asi 480 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-247-3099-8

Ivan Dylevský

Dvoubarevná kniha s více
než 230 originálními
obrázky je určena sestrám,
studentům biomedicínského
inženýrství, fyzioterapie,
kinantropologie i nelékařských oborů medicíny.
17×24 cm, pevná vazba,
544 stran,
849 Kč, 39,22 �,
ISBN 978-80-247-3240-4

Histologický atlas
1649

JE
Cena předsednictva ČLS P
za rok 2016

Monografie shrnuje
poznatky z epidemiologie,
patofyziologie a diagnostiky nervových poranění
a zkušenosti s jejich chirurgickou léčbou. Grafická
část je ve formě atlasu
chirurgických přístupů.
21×29 cm, pevná vazba,
232 stran, 899 Kč, 41,53 �,
ISBN 978-80-247-5808-4

Anatomie v přehledech
a schématech

1655

Radek Kaiser a kolektiv

19036

15006
Kniha seznamuje s jedinečnou stavbou a funkcí nervových buněk, s komunikací
a spojením mezi nimi. Zabývá se také nejvýznamnějšími poruchami nervového
systému a možnostmi jejich
ovlivnění a léčby.
17×24 cm, 216 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5070-5

Chirurgie hlavových
a periferních nervů s atlasem
přístupů

SL AVNÉ
ANATOMIE
PROFESORA
ČIHÁKA

19053

Nervové buňky a jejich svět
25067

Radomír Čihák

překlad 9., zcela přepracovaného vydání
Wolfgang Dauber

Nejen pro chirurga je
tato instruktivní barevná
publikace nezbytná k ověření
prostorových vztahů orgánů
a útvarů v krajině, v níž bude
operovat (315 barevných
a 115 černobílých obrázků).
17×24 cm,
pevná vazba, 300 stran,
569 Kč, 26,29 �,
ISBN 978-80-7169-214-0

Miroslav Orel

Třetí, upravené
a doplněné vydání

Feneisův obrazový slovník
anatomie

1647

Werner Platzer

1636

1603

Atlas topografické anatomie

Jindřich Martínek, Zdeněk Vacek

Učebnice pro magisterské
i bakalářské studium na
LF, studenty VŠ v oborech
všeobecná sestra a porodní
asistentka, zdravotnických
VOŠ i lékaře v postgraduálním studiu patologie.
20×30 cm, pevná vazba,
136 stran,
479 Kč, 22,13 €,
ISBN 978-80-247-2393-8

Somatopatologie

15019

3068

Otomar Kittnar a kolektiv
Rozsáhlá učebnice jednoho ze základních oborů lékařství
od autorského kolektivu Fyziologického ústavu 1. LF UK.
Je určena nejen pro pregraduální studenty, ale i lékaře v předatestační přípravě, kteří budou hledat informace o fyziologických pochodech v organismu. Doprovází ji bohatá obrazová
dokumentace s téměř 550 obrázky, grafy a schématy.
17×24 cm, šitá vazba, 800 stran, 1099 Kč, 50,77 �,
ISBN 978-80-247-3068-4

Medicínská biofyzika

Atlas fyziologie člověka

2., zcela přepracované a doplněné vydání
Leoš Navrátil, Jozef Rosina a kolektiv

Základní učebnice nejen
pro studenty bakalářských oborů lékařských
a sociálně-zdravotních
fakult, ale i pro studenty
bakalářského studia
biomedicínských a technických oborů.
17×24 cm, 224 stran,
289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-4237-3

1690

Lékařská fyziologie

pro studium i praxi Jiří Beneš,
Jaroslava Kymplová, František Vítek
Probírá detailněji
základy fyziky potřebné
k pochopení fyzikálních
procesů v lidském
organismu a fyzikálních
jevů, které jsou podstatou diagnostických
a vyšetřovacích metod.
17×24 cm, 228 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-247-4712-5

Biofyzika

překlad 8. německého vydání
Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos

Aktualizované vydání
učebnice nezbytné pro
absolvování prvních
ročníků lékařských
fakult. Informace jsou
však potřebné pro celé
další studium medicíny
a medicínskou praxi.
17×24 cm, šitá vazba,
432 stran, 589 Kč, 27,21 �,
ISBN 978-80-271-0209-9

Fyziologie a patologická
fyziologie

Překlad již 8. německého vydání publikace mimořádně úspěšné
jak v zahraničí, tak v tuzemsku! V knize najdete naprosto všechno,
co potřebujete vědět o fyziologii člověka – přehledně, srozumitelně, názorně a kompaktně. Veškeré procesy jsou jako obvykle
zpracovány na barevných celostránkových tabulích, které doplňuje
text na protilehlé straně.
14×21 cm, šitá vazba, 448 stran, 690 Kč, 31,88 �,
ISBN 978-80-247-4271-7

16019

pro klinickou praxi
Richard Rokyta a kolektiv

nejlepší

Biochemie člověka v 215 barevných přehledných schématech.
Publikace krátce uvádí do chemie a biochemie – hlavní problematiky, dále uvádí provázanost mezi chemickou strukturou a biologickou
funkcí nebo patologickými procesy. V knize najdete poslední informace, vývoj a poznatky z oboru, strukturu mnoha důležitých molekul.
Přílohou publikace je 12 stran tabulí schémat metabolismu, seznam
enzymů a mnohé další informace.
14×21 cm, šitá vazba, 512 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-2977-0

Základy fyziky pro lékařské
a zdravotnické obory

Atlas je pojatý jako převážně obrazová učebnice,
v níž je hlavním vysvětlujícím prvkem schéma.
Pro lepší pochopení
text doplňuje a shrnuje
problematiku zobrazenou
v ilustracích.
17×24 cm, šitá vazba,
320 stran, 399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-2722-6

Cena Jaroslava Jirsy za
učebnici roku 2015

Jan Koolman, Klaus-Heinrich Röhm

Patofyziologie
pro zdravotnické obory

Atlas patofyziologie

17×24 cm, 256 stran,
449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-271-0229-7

Patofyziologické znalosti se s vývojem lékařské vědy mění,
a proto jsou neustále předmětem zájmu a stálého postgraduálního studia lékařů všech oborů. Kniha je svým pojetím a zpracováním ojedinělá, neboť patofyziologické pochody jsou vysvětleny
pomocí obrazů a schémat a textová část se vždy váže k obrazu.
Knihu přeložila skupina odborníků vedených prof. MUDr. Milošem
Langmeierem, DrSc.

Stefan Silbernagl, Florian Lang

Muralitharan Nair, Ian Peate

První domácí učebnice,
která propojuje oba
hlavní předměty studia
medicíny. Kniha splňuje
všechny osnovy výuky
obou předmětů a směřuje
tematiku k praktickému
využití v klinice.
17×24 cm, šitá vazba,
712 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-4867-2

3034

4067

1648

Atlas fyziologických regulací

Pro zdravotnické a biomedicínské obory
Jozef Rosina, Jana Vránová,
Hana Kolářová, Jiří Stanek

Překlad 4. vydání

Učebnice zaměřená na
studenty pedagogiky,
psychologie a dalších oborů
seznámí čtenáře nejprve
s oborem somatopatologie
a ve druhé části se věnuje
nejčastějším onemocněním
a poruchám.
17×24 cm, 192 stran,
329 Kč, 13,82 �,
ISBN 978-80-247-4714-9

1597

Druhé vydání úspěšné
učebnice s rozšířeným
textem, novými tabulkami
a přehlednými obrázky.
Učebnice splňuje základní
požadavek – látka je předložena jasně, tj. naprosto
srozumitelně.
14×21 cm, 224 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-247-3918-2

Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček

Barevný atlas biochemie

Nauka o nemocech těla
Miroslav Orel a kolektiv

1657

Učebnice pro studenty zdravotnických
oborů – 2., doplněné vydání
Jindřich Mourek

2348

2476

Fyziologie

93
1650

Zdravotnické lékařské obory

3046

Patologie
2., doplněné vydání

Jirka Mačák, Jana Mačáková,
Jana Dvořáčková

16×24 cm, pevná vazba, 416 stran, 799 Kč, 36,91 �,
ISBN 978-80-247-3555-9

17×24 cm, šitá vazba, 376 stran,
429 Kč, 19,82 �,
ISBN 978-80-247-3530-6

Moderní učebnice fyziologie hospodářských zvířat,
určená studentům zemědělských VŠ a odborné
veřejnosti. Nově obsahuje
modernizované ilustrace
a nové kapitoly z funkční
anatomie zvířat.
17×24 cm, šitá vazba,
480 stran, 569 Kč, 22,75 �,
ISBN 978-80-247-3282-4

Komiks o studiu medicíny
Adam Kalina
To nejlepší ze známého
webového komiksu
poprvé v knižní podobě!
Hlavní hrdinové zdolávají
úskalí studia na lékařské
fakultě. Medicína, nemedicína, studenti i kantoři
jsou všude stejní.
20×25 cm, 112 stran,
245 Kč, 11,32 �,
ISBN 978-80-271-0845-9

Akupresura v praxi

Zakázaná slova

3., doplněné a upravené vydání
Antonín Doležal

15011

2., rozšířené vydání
William O. Reece

Motolkomix

19029

Fyziologie a funkční anatomie
domácích zvířat

19047

6718

Veterinární lékařství, laická veřejnost, lékaři radí nemocným

Již 3. vydání velmi
populární knihy – nové
pasáže tvoří více než
čtvrtinu textu. Že se
vůbec nejedná o knihu
vulgární, zjistíte, až
ji otevřete a alespoň
kousek z ní přečtete.
14×21 cm, 320 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0497-0

Publikace se symbolem

Překlad 2. vydání
Christina Mildt

Jednoduchá, pro
praktickou potřebu
a výuku dobře strukturovaná publikace
s názornou obrazovou
dokumentací – 536
barevných vyobrazení,
12 tabulek.
17×24 cm, 312 stran,
690 Kč, 31,88 �,
ISBN 978-80-271-0105-4

též jako e-kniha

Zdravotnické nelékařské obory

Marie Svatošová

27534

16039
19054

Jiří Tůma, Milada Krejčí,
Václav Hošek

Stav wellness je založen
na rekreaci: „re“ znamená
znovu a „creo“ utváření
rovnováhy. Kniha se zaměřuje na spojení tělesného
a duchovního wellness,
na návrat ke zdraví
a harmonickému bytí.
17×24 cm, 120 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-2893-3

Nos neschováš

aneb Vše o nose
Jan Válka a kolektiv

Terapeutické využití tejpování
Jitka Kobrová, Robert Válka

Víte, proč máme nos
a jakou roli sehrál
v dějinách lidstva? A co
třeba nos ve výtvarném
umění nebo lásce?
Co o něm říká lékař,
psycholog nebo vinař?
17×24 cm, pevná vazba,
280 stran,
499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-271-0304-1

Poznáváme homeopatii

Tejpování je v současnosti ve fyzioterapii
a rehabilitačním lékařství
velmi populární. Kniha
navazuje na předchozí
úspěšnou publikaci
s názvem Terapeutické
využití kinesio tapu.
17×24 cm, 152 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0181-8

4065

Jak se léčit šetrně, 2., aktualizované
a doplněné vydání Kateřina Formánková,
Miriam Kabelková, Ilona Ludvíková

Proč trávíme v čekárnách
hodiny a hodiny? Proč
nesmíme pochopit ani
ten nejmenší detail ze
své diagnózy? Příjemně
nekorektní zábava pro
všechny pacienty, jakož
i pro jejich lékaře.
13×21 cm, pevná vazba,
96 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0604-2

Spiritualita wellness

Kniha komplexně představuje obor wellness,
uvádí znaky zdravé
komunikace, etiky, využití
prostředí ve wellness,
provádění aktivit v přírodě
a zabývá se i ekonomikou
a marketingem.
17×24 cm, 304 stran,
499 Kč, 20,96 �,
ISBN 978-80-271-0010-1

Kniha přináší zkušenosti
s uspokojováním duchovních potřeb nemocných
a umírajících, které
posbírala autorka v průběhu své profesní dráhy
a o nichž se u nás málo
přemýšlí, hovoří i píše.
14×21 cm, 112 stran,
179 Kč, 7,99 �,
ISBN 978-80-247-4107-9

Zábavná kniha o lékařích
39532

Milada Krejčí, Václav Hošek a kolektiv

19019

2483

19002

Víme si rady s duchovními
potřebami nemocných?

Kniha o stomicích pro
stomiky a jejich blízké –
rady a doporučení, jak
pečovat nejen o stomii,
ale také o fyzický
a psychický stav člověka
s kolostomií, ileostomií
nebo urostomií.
14×21 cm, 196 stran,
219 Kč, 9,20 �,
ISBN 978-80-247-5712-4

Peter Gitzinger, Linus Höke,
Roger Schmelzer

Wellness

Cvičí Eva Samková, vítězka
OH v Soči ve snowboardcrossu, podle pokynů
autora knihy, který je
jejím kondičním trenérem.
Účinnost cvičení byla
ověřena povrchovou
elektromyografií.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5557-1

Praktický průvodce stomika

2., aktualizované a doplněné vydání
Jitka Abrahámová a kolektiv
Druhé vydání publikace
naší přední onkoložky je
určeno k poučení široké
veřejnosti. Vysvětluje
rizikové faktory vzniku,
možnosti prevence a zejména současné postupy
při léčbě nádorů prsu.
14×21 cm, 176 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2055-0

Bezlepková kuchařka 3
Kamila Krajčíková

14×21 cm, 80 stran,
129 Kč, 5,42 €,
ISBN 978-80-247-4682-1

Praktická příručka přináší
základní informace o tomto šetrném, přírodním
způsobu léčby. Seznamte
se s tím, jak homeopatii
v běžném životě používat,
včetně vybavení homeopatické lékárničky.
14×21 cm, 170 stran,
159 Kč, 7,35 �,
ISBN 978-80-271-0676-9

19021

účinnost cviků podle EMG
Jiří Král

Co byste měli vědět
o rakovině prsu

Onemocněli jste vy nebo
vaši blízcí Bechtěrevovou
nemocí? V knize najdete
potřebné informace, co
pro zvládnutí nemoci
můžete udělat. Cenné
rady, tipy a cviky pro
každodenní život.
17×24 cm, 272 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2008-6

Fitness s Evou Samkovou

Proč stárneme a jak tento
proces ovlivňují hormony?
Co jíst a dělat, abychom
zůstali fit a svěží? Rady
od vizážistky Céline
Dion a dalších hvězd,
která se narodila v Praze
u Apolináře.
14×21 cm, 296 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0671-4

Kateřina Drlíková, Veronika Zachová,
Milada Karlovská a kolektiv

Návod na aktivní život
a průvodce cvičením
Andrea Levitová, Markéta Hušáková

Neocenitelná publikace, jejímž autorem je
zkušený profesionální
záchranář, přehledným
a vyčerpávajícím
způsobem seznamuje
se zásadami poskytování
první pomoci.
14×21 cm, 80 stran,
85 Kč, 3,95 �,
ISBN 978-80-247-0680-1

4045

19038

Alena Klenot

15063

2., přepracované vydání
Jan Bydžovský

Druhé, doplněné vydání
příručky pro laickou
veřejnost s nejnovějšími
postupy první pomoci.
Stručně, jasně a názorně
popisuje, jak účelně
a bezpečně poskytnout
první pomoc.
14×21 cm, 104 stran,
139 Kč, 5,84 �,
ISBN 978-80-247-5556-4

Jsem příliš mladá,
abych zestárla

Bechtěrevova nemoc

První pomoc

19008

2., doplněné vydání
Michal Daniel Petržela

1938

4044

První pomoc pro každého

15025

94

Bezlepková kuchařka
Kamily K.
Kamila Krajčíková

Autorka pro
kuchařku shromáždila recepty
z celého světa,
které vyzkoušela
a předkládá je
čtenářům v bezlepkové verzi.
14×21 cm, 88 stran,
129 Kč, 5,42 �,
ISBN 978-80-271-0208-2

19015

WC Pocket Revue

Boris Hybner

11×17 cm, 88 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-271-0103-0

Ošetřovatelství a další obory
2., přepracované a doplněné vydání
Lenka Slezáková a kolektiv

Druhé vydání základní
učebnice, doplňující sadu
učebnic pro předmět ošetřovatelství v klinických
oborech. Zahrnuje mj.
traumatologii, kardiochirurgii, ortopedii a onkologickou chirurgii.
17×24 cm, 276 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-247-2900-8

Klinická onkologie pro sestry

2410

Ošetřovatelství
v chirurgii II

Lenka Slezáková a kolektiv

17×24 cm, 308 stran,
345 Kč, 13,72 �,
ISBN 978-80-247-3130-8

2462

15057

Ošetřovatelství v chirurgii I

2., přepracované a doplněné vydání
Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová,
Hilda Vorlíčková a kolektiv

2464

Sestra a perioperační péče
Jana Wichsová, Petr Přikryl,
Renata Pokorná, Zuzana
Bittnerová

17×24 cm, 192 stran,
279 Kč, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-3754-6

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

é společnosti
Cena České onkologick
vydání
ČLS JEP 2007 za první

Je určena sestrám-specialistkám i sestrám pečujícím
o pacienty s nádorovým
onemocněním v nemocničním,
ambulantním či domácím
prostředí, ale také studentům
ošetřovatelství.
14×21 cm, šitá vazba,
450 stran,
469 Kč, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-3742-3

1832

Interní ošetřovatelství I
Alena Šafránková,
Marie Nejedlá

17×24 cm, 284 stran,
289 Kč, 13,18 �,
ISBN 978-80-247-1148-5
1855

Interní ošetřovatelství II
Alena Šafránková,
Marie Nejedlá

17×24 cm, 216 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-247-1777-7

15076

17×24 cm, pevná vazba,
asi 192 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2197-7

Valérie Tóthová, Jaroslav Koťa

17×24 cm, pevná vazba,
136 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2206-6

16042

15075

17×24 cm, asi 376 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-0130-6

15074

organizace, strategie, hodnocení
Elena Gurková, Renáta Zeleníková

Ošetřovatelský proces v chirurgii
Ľubica Libová, Hilda Balková,
Monika Jankechová

17×24 cm, asi 140 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2466-4

Lukáš Kolarčík, Václav Dedek,
Michal Ptáček

15034

Publikace orientovaná na
specifické výkony a péči
v oboru oftalmologie.
Přínosná bude zejména pro
všeobecné sestry na očních
klinikách, odděleních v nemocnicích a ambulancích
očních lékařů.
17×24 cm, 160 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5458-1

Vnitřní lékařství pro nelékařské
zdravotnické obory
2., zcela přepracované a doplněné vydání
Leoš Navrátil a kolektiv
Kniha pro studenty bakalářského programu lékařských a zdravotně
sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým
zaměřením. Publikace je specificky pojatá pro studenty všech nelékařských oborů, kteří musejí znát etiologii, projevy a diagnostiku
jednotlivých patologických stavů z pohledu diagnostika.
17×24 cm, šitá vazba, 560 stran, 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-271-0210-5

Pooperační stavy

Nefarmakologická léčba v geriatrii

17×24 cm, asi 168 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2207-3

Publikace se stručně
věnuje anatomii a fyziologii kardiovaskulárního
systému a velmi přehledně probírá jednotlivé
choroby, jejich příčiny,
projevy a současnou
léčbu nebo řešení.
17×24 cm, pevná vazba,
224 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0468-0

Příručka pro sestry
v oftalmologii

Monografie nabízí
srovnávací přehled
specifických faktorů ovlivňujících proces klinické
výuky ve zdravotnických
zařízeních z pohledu
studentů a participujících
pracovišť.
17×24 cm, 128 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0583-0

pro bakalářské a magisterské studium
Eva Janíková, Renáta Zeleníková

Katarína Zrubáková a kolektiv

Alan Bulava

19022

Klinické prostředí
v přípravě sester

Kardiologie pro nelékařské
zdravotnické obory

ularizační/
Cena rektora JU za pop
2017
přehledové dílo za rok

příznaky, diagnostika, postupy
Překlad 1. vydání
James W. Heitz – editor

Polohování
16037

4055

Gabriela Kapounová

Odkaz Joyce E. Travelbee
pro ošetřovatelství
21. století Věra Stasková,

16023

15029

1544
16011

Ošetřovatelství v intenzivní péči
2., aktualizované a doplněné vydání

Valérie Tóthová, Ivana Chloubová,
Radka Prokešová (eds)

Publikace uvádí anatomické a patofyziologické
poznatky, ošetřovatelské
postupy u jednotlivých
urgentních klinických stavů, postupy při používání
přístrojové a zdravotnické
techniky.
17×24 cm, pevná vazba,
752 stran, 699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-247-4343-1

Učebnice přináší charakteristiku vybraných onemocnění, management
péče o pacienta v době
před operací a zejména
v době po ní s přihlédnutím ke specifikům
ošetřovatelské péče.
17×24 cm, 256 stran,
329 Kč, 13,82 �,
ISBN 978-80-247-4412-4

17×24 cm, 164 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5215-0

Význam ošetřovatelství v preventivní
kardiologii

Petr Bartůněk, Dana Jurásková, Jana
Heczková, Daniel Nalos a kolektiv

Ošetřovatelská péče v chirurgii

4085

Dana Streitová,
Renáta Zoubková a kolektiv

Peter Ihnát

Vybrané kapitoly
z intenzivní péče

JE
Cena předsednictva ČLS P
za rok 2016

Přehledná a mimořádně
didaktická učebnice
pro mediky a lékaře
začínající odbornou praxi
v některém z chirurgických oborů. Je doplněna
70 barevnými originálními
fotografiemi a schématy.
14×21 cm, 152 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0334-8

Publikace přináší přehled
dlouhodobých a střednědobých cévních vstupů.
Vedle způsobů zavedení
se zaměřuje na jejich indikace, výhody, případné
komplikace a následná
řešení.
17×24 cm, 184 stran,
390 Kč, 17,99 �,
ISBN 978-80-247-5621-9

Septické stavy v intenzivní
péči ošetřovatelská péče

Základní chirurgické techniky
a dovednosti

Jiří Klíma a kolektiv

Komplexní publikace
týkající se základního
medicínského oboru
nejen pro bakalářské
a magisterské studium,
ale i pro pediatrické
sestry v ambulancích,
nemocnicích a terénu.
17×24 cm, 328 stran,
399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-5014-9

4036

Monografie zohledňuje
nejnovější trendy ošetřovatelské péče o neurologické pacienty ve sféře
primární, sekundární
a terciární prevence.
Publikace dosud
na našem trhu chyběla.
17×24 cm, 232 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4868-9

Žilní vstupy

tenzivní medicíny
Cena České společnosti in
grafii za rok 2016
ČLS JEP za nejlepší mono

4052

Zuzana Slezáková

Učebnice pro studenty
postgraduálního studia
oboru perioperační
péče v chirurgických
oborech a pro sestry
pracující na operačních
sálech všech chirurgických oborů.
17×24 cm, 368 stran,
399 Kč, 16,76 €,
ISBN 978-80-247-4414-8

dlouhodobé a střednědobé
Jiří Charvát a kolektiv

2., přepracované a doplněné vydání
Lenka Slezáková a kolektiv

95

Pediatrie pro nelékařské
zdravotnické obory

Učebnice zaměřená na
gynekologii a porodnictví
doplňuje řadu publikací
pro ošetřovatelství
v klinických oborech. Zaměřuje se na ošetřování
nemocných a rodiček
z pohledu sestry.
17×24 cm, 280 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0214-3

Ošetřovatelství v neurologii
4074

Michaela Schneiderová

Ošetřovatelství v gynekologii
a porodnictví

Kniha přináší informace, které využijí nejen
sestry v praxi, ale také
studenti ošetřovatelství
a jejich vyučující. Text je
bohatě doplněn obrázky,
fotografiemi, ukázkami
EKG křivek.
17×24 cm, šitá vazba,
256 stran, 370 Kč, 15,54 �,
ISBN 978-80-247-4083-6

Kniha přináší obraz
moderního psychiatrického ošetřovatelství
a trendů v ošetřovatelské
péči u nemocných
v psychiatrii. Je určena
studentům, vyučujícím
i odborné veřejnosti.
17×24 cm, 296 stran,
399 Kč, 16,76 €,
ISBN 978-80-247-4236-6

Perioperační péče
4057

Obrazový průvodce
Kolektiv autorů

19043

na profesora
Národní psychiatrická ce
rok 2014
Vladimíra Vondráčka za

2481

2491

Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv

16015

Kardiologie pro sestry

Ošetřovatelství v psychiatrii

4077

Zdravotnické nelékařské obory

Překlad skvělé publikace
z Cambridge University
Press poprvé u nás.
50 podrobných kapitol pro
lékaře chirurgických oborů,
anesteziology, intenzivisty
a sestry specialistky.
17×24 cm, šitá vazba,
400 stran,
790 Kč, 36,50 �,
ISBN 978-80-271-0873-2

Publikace se symbolem

v péči o nemocné
Překlad 2. vydání
Uwe Wagner
Zájemci o problematiku
zde naleznou podrobný
popis různých poloh,
výhody a nevýhody, působení a možnosti podpory
v různých polohách, proč,
jak a čím lze pacienta
podepřít apod.
17×24 cm, 136 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2053-6

též jako e-kniha

Zdravotnické nelékařské obory

2483

Víme si rady s duchovními
potřebami nemocných?

14×21 cm, 112 stran,
179 Kč, 7,99 �,
ISBN 978-80-247-4107-9

16030

4047

Riziko pádu v ošetřovatelské
praxi u hospitalizovaných pacientů
s neurologickým onemocněním
Michaela Miertová

Ilona Plevová a kolektiv

17×24 cm, šitá vazba,
asi 520 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-0890-9

Ucelené informace
o ošetřovatelské péči
v nefrologii pro studenty
zdravotnických oborů
ve VŠ a postgraduálním
studiu. Kniha splňuje
požadavky ošetřovatelské
praxe.
17×24 cm, 252 stran,
299 Kč, 13,51 �,
ISBN 978-80-247-5329-4

Demence
Nefarmakologické aktivizační postupy
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová

Management nežádoucích
událostí ve zdravotnictví

metodika prevence, identifikace a analýza
Andrea Pokorná a kolektiv

Typy, příčiny a následky
pádů, neurologická
onemocnění spojená s rizikem pádů a intervence
proti těmto rizikům tvoří
obsah monografie pro
studenty a pracovníky
v pomáhajících profesích.
14×21 cm, 136 stran,
239 Kč, 11,04 �,
ISBN 978-80-271-0850-3

Publikace slouží k orientaci lékařů a zdravotníků
praktikujících v zemích
islámu, k pochopení
a prevenci nedorozumění,
urážek náboženského cítění či dokonce právního
postihu.
14×21 cm, 200 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5631-8

Jana Haluzíková, Bohdana Břegová
a kolektiv

14×21 cm, asi 128 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2479-4

Marie Svatošová

Muslimský pacient

principy diagnostiky, terapie a komunikace
Marcel Hájek, Charif Bahbouh

16046

14×21 cm, 224 stran,
129 Kč, 5,96 �,
ISBN 978-80-247-5229-7

Ošetřovatelství v nefrologii

Sestra a akutní stavy od A do Z

4091

Katarína Zrubáková,
Štefan Krajčík a kolektiv

Silvia Trnovská a kolektiv
Kniha popisuje organizaci
přednemocniční péče,
vybavení sanitního vozu,
komunikaci s operačním
střediskem, vyhodnocení
situace na místě události i medicínsko-právní
aspekty.
14×21 cm, 240 stran,
369 Kč, 15,50 €,
ISBN 978-80-247-4530-5

lovníku
Cena poroty v soutěži s
r o k u 2 0 17

16029

1337

Farmakoterapie v geriatrii

Management chronických ran
16024

Praktická příručka
přednemocniční urgentní
medicíny Roman Remeš,

15048

4015

96

Edita Hlinková, Jana Nemcová,
Edward Huľo a kolektiv

Metodika k identifikaci
rizik při poskytování zdravotních služeb, k prevenci
nežádoucích událostí,
k jejich rozpoznání,
klasifikaci, sledování
a hlášení – pro manažery
rizik v ZZ.
17×24 cm, 256 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0720-9

Kniha pro zdravotníky
v nemocnicích, domácí
péči, zařízeních sociálních služeb a hospicích
zahrnuje mj. dekubity,
ulcus cruris, syndrom
diabetické nohy a sestrou
způsobené rány.
17×24 cm, 232 stran,
369 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-271-0620-2

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I
Obecná část Renata Vytejčková, Petra Sedlářová,

Vlasta Wirthová, Jana Holubová

17×24 cm, 256 stran, 279 Kč, 11,14 €, ISBN 978-80-247-3419-4
2434

16012

Zdravotnická psychologie
2433

teorie a praktická cvičení –
2., aktualizované a doplněné vydání
Eva Zacharová
Druhé vydání učebnice
Zdravotnická psychologie
s aktualizovanou teoretickou částí a cvičeními.
Budoucí zdravotnický
personál se seznámí
s problematikou vztahů
s pacienty i kolegy.
17×24 cm, 264 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0155-9

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II
Speciální část Renata Vytejčková, Petra Sedlářová,

Vlasta Wirthová, Iva Otradovcová, Pavla Pavlíková

17×24 cm, 288 stran, 329 Kč, 13,82 €, ISBN 978-80-247-3420-0
2435

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III
Speciální část Renata Vytejčková, Petra Sedlářová,

Vlasta Wirthová a kolektiv

Jarmila Kelnarová, Eva Matějková
Učebnice pro obor zdravotnický asistent a další
zdr. obory obsahuje téma
verbální a neverbální
komunikace a psychologie zaměřené na
zdravotnickou a sociální
oblast a její využití.
14×21 cm, 148 stran,
189 Kč, 7,94 �,
ISBN 978-80-247-5203-7

Dětská paliativní péče

2479

Základy psychologie pro
zdravotnické obory
Eva Zacharová,
Jitka Šimíčková-Čížková

Radka Bužgová, Lucie Sikorová
a kolektiv

16013

Komunikace
v ošetřovatelské praxi
Eva Zacharová

14×21 cm, 128 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-271-0156-6

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů –
2., přepracované a doplněné vydání Jarmila Kelnarová,
Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková

17×24 cm, 104 stran, 185 Kč, 7,77 €,
ISBN 978-80-247-4199-4

definice, historie, legislativa, etika
Marek Vácha

Pohled na multidisciplinární přístup k dětské
paliativní péči a její
rozvoj ve světě. Cílem
knihy je poskytnout informace o možnostech péče
o dítě s život limitujícím
onemocněním.
17×24 cm, 240 stran,
349 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-271-0584-7

17×24 cm, 288 stran,
329 Kč, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4062-1

2489

Eutanázie
15089

Psychologie a komunikace pro
zdravotnické asistenty –
4. ročník 2., přeprac. a doplněné vydání

15036

4084

17×24 cm, 308 stran, 369 Kč, 15,50 �, ISBN 978-80-247-3421-7

Text je primárně určen
studentům medicíny
a sleduje schéma obvyklé
na přednáškách z lékařské
etiky (definice problému,
argumenty, legislativa).
Čerpat z něj však může
i široká veřejnost.
14×21 cm, 112 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-2575-3

2426

1534

Psychologie 1. díl
Pro studenty zdravotnických
oborů Jarmila Kelnarová,

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi

Eva Matějková

14×21 cm, 184 stran,
269 Kč, 10,71 �,
ISBN 978-80-247-3270-1

Alena Mellanová

14×21 cm, 112 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5589-2

2490

2449

16001

První pomoc II Pro studenty zdravotnických oborů –
2., přepracované a doplněné vydání

Psychologie 2. díl
Pro studenty zdravotnických
oborů Jarmila Kelnarová,

Péče o psychiku
onkologicky nemocných

Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Zuzana Číková,
Eva Matějková, Jana Váňová

17×24 cm, 192 stran, 219 Kč, 9,20 €,
ISBN 978-80-247-4200-7

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Eva Matějková

14×21 cm, 148 stran,
229 Kč, 9,62 �,
ISBN 978-80-247-3600-6

Olga Dostálová

17×24 cm, 168 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-5706-3

Zdravotnické nelékařské obory

16026

16×24 cm, šitá vazba,
asi 480 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-0710-0
Mikrobiologie, imunologie,
epidemiologie a hygiena
pro zdravotnické obory
Barbora Drnková

14×21 cm, asi 140 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-0693-6

pro zdravotnické obory
Lidmila Hamplová

Učebnice přináší aktuální
informace a poznatky
z oblasti ochrany
zdraví, prevence nemocí,
zdravého životního stylu
a veřejného zdravotnictví
České republiky a Evropské unie.
17×24 cm, 132 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0568-7

Biomechanika člověka
16021

19040

NANDA International

Veřejné zdravotnictví
a výchova ke zdraví

Lukáš Čapek, Petr Hájek, Petr Henyš
a kolektiv
Publikace studentům
vysvětluje chování biologických tkání z pohledu
mechaniky, seznamuje
s experimentálními
a výpočtovými přístupy
v oboru a vývojovým
cyklem vzniku implantátů.
17×24 cm, 208 stran,
649 Kč, 29,98 �,
ISBN 978-80-271-0367-6

3034
2488

2007 Výboru
Cenu za nejlepší učebnici
JEP za první vydání
farmakologické sekce ČLS

Didakticky ceněná publikace obsahuje praktické
poznatky pro všechny
členy interdisciplinárního zdravotnického týmu
pro předepisování a podávání léků i sledování
jejich účinků.
17×24 cm, šitá vazba,
520 stran, 599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-4157-4

o za tvůrčí
Cena Bedřicha Hroznéh
počin za rok 2017
Cena Univerzity Karlovy
019
za monografii za rok 2

Atlas anatomie člověka I. –
Atlas of Human Anatomy I.
Končetiny, stěna trupu – Limbs, Body Wall
21×29 cm, pevná vazba, 336 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-4012-6

Atlas anatomie člověka II. –
Atlas of Human Anatomy II.
Hlava a krk, vnitřní orgány, neuroanatomie –
Head and Neck, Internal Organs, Neuroanatomy
21×29 cm, pevná vazba, 432 stran, 999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-4156-7

Klinická propedeutika

pro studenty zdravotnických oborů
Marie Nejedlá

Fyzikální vyšetření pro sestry
2., přepracované vydání
Marie Nejedlá

Základní učebnice pro
studenty ošetřovatelství,
která přehledným a srozumitelným způsobem
podává základní informace o zdraví i nemoci, a je
tak vhodným úvodem do
klinické praxe.
17×24 cm, 240 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4402-5

Základní učebnice pro
studenty ošetřovatelství je určena také
sestrám v praxi. Naučí
čtenáře základní techniky sběru anamnestických dat a fyzikálního
vyšetření.
14×21 cm, 296 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4449-0

Biofyzika
Pro zdravotnické a biomedicínské obory
Jozef Rosina, Jana Vránová, Hana Kolářová,
Jiří Stanek

3068

19050

2468

Publikace představuje
témata, která mohou
využít jak manažerky/
manažeři ošetřovatelské/
zdravotnické profese,
tak i studenti věnující
se managementu ve
zdravotnictví.
14×21 cm, 304 stran,
149 Kč, 5,99 �,
ISBN 978-80-247-3871-0

NANDA – ošetřovatelské
diagnózy
Definice a klasifikace 2018–2020

1668

Učebnice pro magisterský
obor všeobecné lékařství,
zubní lékařství a bakalářské studijní programy
ošetřovatelství, ergoterapie,
fyzioterapie, zdravotnická
technika a adiktologie.
17×24 cm, šitá vazba,
320 stran,
639 Kč, 25,76 �,
ISBN 978-80-247-2526-0

Management v ošetřovatelství

pro studenty zdravotnických oborů, 2., zcela
přepracované a doplněné vydání
Jiřina Martínková a kolektiv

Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ivan Helekal

Miloš Langmeier a kolektiv

1672

Dvoubarevná kniha s více
než 230 originálními
obrázky je určena sestrám,
studentům biomedicínského inženýrství, fyzioterapie,
kinantropologie i nelékařských oborů medicíny.
17×24 cm, pevná vazba,
544 stran,
849 Kč, 39,22 �,
ISBN 978-80-247-3240-4

Ilona Plevová a kolektiv

Doplněné vydání učebnice
pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství,
VOZŠ, přírodovědných
oborů, pro žáky zdravotnických škol, asistenty
hygienické služby, nutriční
terapeuty.
14×21 cm, 248 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4771-2

Základy lékařské fyziologie
1643

1655

Ivan Dylevský

Farmakologie

Pro studenty zdravotnických oborů,
2., doplněné a přepracované vydání
Jiří Schindler

Učebnice patofyziologie
pro studenty ošetřovatelství. V knize je podrobně
a přehledně rozebrána
patologická funkčnost
orgánů v jednotlivých
orgánových systémech
lidského těla.
17×24 cm, 256 stran,
449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-271-0229-7

Funkční anatomie

Bohatě obrazově dokumentovaná rozsáhlá učebnice
jednoho ze základních
oborů lékařství. Je určena
nejen pro pregraduální studenty, ale také pro lékaře
v předatestační přípravě.
17×24 cm, šitá vazba,
800 stran,
1099 Kč, 50,77 �,
ISBN 978-80-247-3068-4

Mikrobiologie
4069

16019

15072

Základní učebnice předmětu Základy anatomie
a fyziologie člověka s téměř 200 obrázky. Studenti
budou po jejím prostudování schopni splnit nároky
na absolvování uvedeného
předmětu.
21×29 cm, 312 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2111-3

Otomar Kittnar a kolektiv

V knize s charakterem
repetitoria jsou shrnuty
základní poznatky
z fyziologie člověka,
které jsou nezbytné
pro pochopení aktivity
funkčních systémů
zdravého člověka.
17×24 cm, 172 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-271-2208-0

Patofyziologie

pro zdravotnické obory
Muralitharan Nair, Ian Peate

Lékařská fyziologie

pro nelékařské zdravotnické obory
Josef Petřek

Druhé vydání úspěšné
učebnice s rozšířeným
textem, novými tabulkami
a přehlednými obrázky.
Učebnice splňuje základní
požadavek – látka je předložena jasně, tj. naprosto
srozumitelně.
14×21 cm, 224 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-247-3918-2

Somatologie

pro předmět Základy anatomie a fyziologie
člověka, 3., přepracované a doplněné vydání
Ivan Dylevský

Základy fyziologie člověka

4059

Druhé, upravené vydání
úspěšné učebnice je určeno
studentům magisterského
a bakalářského programu
na lékařských fakultách.
Seznamuje se základními
pojmy obecné patologie.
17×24 cm, šitá vazba,
376 stran,
429 Kč, 19,82 �,
ISBN 978-80-247-3530-6

Učebnice pro studenty zdravotnických
oborů – 2., doplněné vydání
Jindřich Mourek

15077

Fyziologie

4054

2., doplněné vydání
Jirka Mačák, Jana Mačáková,
Jana Dvořáčková

2476

3046

Patologie
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Základní učebnice nejen pro studenty bakalářských oborů
lékařských a sociálně-zdravotních fakult, ale i pro studenty
bakalářského studia biomedicínských a technických oborů.
17×24 cm, 224 stran, 289 Kč, 12,14 �,
ISBN 978-80-247-4237-3

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Zdravotnické nelékařské obory

Stejně jako u anglické
verze knihy jsou otázky
v němčině rozděleny
na oblast lékařskou
a ošetřovatelskou, dále
pak na obory: internu,
chirurgii, gynekologii
a porodnictví a pediatrii.
12×17 cm, 152 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0211-2

14×21 cm, 228 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5333-1

14×21 cm, 72 stran,
169 Kč, 7,81 �,
ISBN 978-80-271-0217-4
16023

4096

Klinické prostředí v přípravě
sester organizace, strategie,
hodnocení Elena Gurková,

Ošetřovatelská péče 2. díl
Pro obor ošetřovatel

4094

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy –
1. ročník 2., přepracované a doplněné vydání
Jarmila Kelnarová a kolektiv
14×21 cm, 244 stran, 289 Kč, 12,14 �, ISBN 978-80-247-5332-4

4093

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy –
2. ročník – 1. díl 2., přepracované a doplněné vydání
Jarmila Kelnarová a kolektiv
14×21 cm, 180 stran, 219 Kč, 9,20 �, ISBN 978-80-247-5331-7

4092

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy –
2. ročník – 2. díl 2., přepracované a doplněné vydání
Jarmila Kelnarová a kolektiv
14×21 cm, 260 stran, 249 Kč, 10,46 �, ISBN 978-80-247-5330-0

16028

14×21 cm, 256 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0375-1

14×21 cm, asi 240 stran, cca
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2467-1

Jitka Janíková

4080

Klinická propedeutika pro
střední zdravotnické školy
Ilona Jelínková

14×21 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5093-4

Lenka Slezáková a kolektiv
17×24 cm, 244 stran, 279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-247-4341-7

2451

Ošetřovatelství pro střední
zdravotnické školy II –
Pediatrie, chirurgie
2., doplněné vydání

Ošetřovatelství pro střední
zdravotnické školy IV –
Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL,
stomatologie 2., doplněné vydání

Lenka Slezáková a kolektiv

Lenka Slezáková a kolektiv
17×24 cm, 240 stran, 279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-247-4342-4

Manuální lymfodrenáž podle
dr. Voddera Praktický průvodce

Hildegard Wittlinger, Dieter Wittlinger,
Andreas Wittlinger, Maria Wittlinger
Bohatě ilustrovaná kniha
se 199 barevnými fotografiemi provází čtenáře
od teoretických informací
o významu lymfodrenáží
až po ukázku jejich
provádění na jednotlivých
částech těla.
17×24 cm, 176 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4084-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Markéta Křivánková

2499

Pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická
lycea – 2., doplněné vydání
Andrea Kurucová
Jednotlivé kapitoly
obsahují vedle výkladu
dané problematiky cíle
i úkoly, text je doplněn
obrázky. Je zde i prostor
pro vlastní poznámky studentů, vytvoření slovníku
cizích slov ap.
14×21 cm, 160 stran,
159 Kč, 6,68 �,
ISBN 978-80-247-4582-4

Technika masáže v rehabilitaci

Překlad již 19. vydání
učebnice z nakladatelství Thieme Verlag.
Text obsahuje všechny
potřebné informace o klasické masáži, je doplněn
208 obrázky a přehlednými tabulkami.
17×24 cm, 192 stran,
529 Kč, 20,99 �,
ISBN 978-80-247-2663-2

Lidmila Hamplová

První pomoc

4051

Překlad 19. vydání
Ulrich Storck

Veřejné zdravotnictví a výchova
ke zdraví pro SZŠ

14×21 cm, asi 180 stran, cca 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-5562-5

Vojtův princip
1331

2482

3047

Angličtina pro fyzioterapeuty

16043

Somatologie
Učebnice pro obor ošetřovatel

17×24 cm, 228 stran, 239 Kč, 10,76 €,
ISBN 978-80-247-3601-3

17×24 cm, 264 stran, 279 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-3602-0

Pracovní sešit navazuje
na učebnici Somatologie
pro střední zdravotnické
školy. Slouží k procvičení,
doplnění a upřesnění
probírané látky a k ověření jejího pochopení
a osvojení.
17×24 cm, 192 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0694-3

15031

Ošetřovatelství pro střední
zdravotnické školy III –
Gynekologie a porodnictví, onkologie,
psychiatrie 2., doplněné vydání

Lenka Slezáková a kolektiv

Pracovní sešit pro střední zdravotnické
školy, 2., doplněné vydání
Markéta Křivánková

Patologie pro střední
zdravotnické školy

Ošetřovatelství pro střední
zdravotnické školy I – Interna
2., doplněné vydání
2450

Somatologie

Druhé vydání moderní
učebnice předkládá
ucelený přehled o stavbě
a funkci lidského těla.
Zahrnuje základní
poznatky z anatomie,
fyziologie, biologie,
chemie a histologie.
17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0695-0

14×21 cm, 234 stran,
279 Kč, 11,72 �,
ISBN 978-80-247-5334-8

17×24 cm, 128 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0583-0

Publikace mapuje oblast
fyzioterapie a soustředí
se na slovní zásobu
potřebnou pro praxi.
Kapitoly obsahují úlohy
k důkladnému procvičení
a zažití příslušné odborné
terminologie.
14×21 cm, 320 stran,
385 Kč, 17,79 �,
ISBN 978-80-247-3531-3

Učebnice pro střední zdravotnické školy,
2., doplněné vydání
Markéta Křivánková

Patrik Burda, Lenka Šolcová

Renáta Zeleníková

Učebnice zahrnuje témata potřebná ke zvládnutí
daného předmětu: komunikace, etika, člověk,
jeho motivace a potřeby,
paliativní péče, transkulturní ošetřovatelství
a výchova ke zdraví.
14×21 cm, 200 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0889-3

15042

Patrik Burda, Lenka Šolcová

2., přepracované a doplněné vydání
Ilona Plevová a kolektiv

Učebnice ošetřovatelství s potřebnými
informacemi v aktuálním 2. vydání. Zahrnuje
všechna témata, která
jsou nutná ke zvládnutí
studijních požadavků.
14×21 cm, 288 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-0888-6

16031

4095

Ošetřovatelská péče 1. díl
Pro obor ošetřovatel

Christiane Reichardt a kolektiv

Ošetřovatelství II

Somatologie

16018

Hygiena a dezinfekce
rukou 100 otázek a odpovědí
Překlad 2., aktualiz. vydání

Helena Gogelová

2., přepracované a doplněné vydání
Ilona Plevová a kolektiv

4063

Komunikace při vyšetřování a léčbě musí být maximálně stručná a účelná.
Kniha předkládá soubory
otázek v angličtině, na
které je většinou možné
odpovědět jednoduše
ANO, nebo NE.
12×17 cm, 144 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0200-6

16027

Kolektiv autorů

Ošetřovatelství I

15043

Kolektiv autorů

Německá konverzace u lůžka
nemocného

1330

Anglická konverzace u lůžka
nemocného

19049

19048
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Překlad 3., zcela přepracovaného vydání
Václav Vojta, Annegret Peters
Překlad 3. vydání knihy
Das Vojta-Prinzip je určen
odborníkům, kteří se
zabývají poruchami
hybnosti (zejména u dětí)
a chtějí se seznámit
s touto dnes již klasickou
metodou léčby.
17×24 cm, 200 stran,
529 Kč, 24,44 �,
ISBN 978-80-247-2710-3

Zdravotnické nelékařské obory
Lymfologie

Překlad 7. vydání
Michael Földi, Ethel Földi a kolektiv

Publikace představuje
možnosti, jakými lze
pracovat s klienty
s různým postižením zrakových funkcí při nácviku
užívání jednotlivých typů
optických korekčních
pomůcek.
14×21 cm, 136 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2110-6

Kniha přináší přehled jednotlivých fází osvojování
si řeči a jazyka dítětem
a návody k logopedické
terapii. Určena je hlavně
logopedům, speciálním
pedagogům a pracovníkům rané péče.
17×24 cm, 216 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2054-3

Aktuální informace
z oblasti sexuální výchovy
od její definice přes
rozdíly mezi mužskou
a ženskou sexualitou, sexuální orientace, sexuální
dysfunkce a deviace až
po právní aspekty.
17×24 cm, 184 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2039-0

15051

17×24 cm, 136 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0274-7
Porodní asistence Yvetta Vrublová

Klinická radiobiologie

17×24 cm, asi 232 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-0835-0
Renata Havránková a kolektiv

17×24 cm, asi 224 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-247-4098-0

4082

19023

Sociální péče 1. díl
Učebnice pro obor sociální
činnost

Klinická výživa
a dietologie v kostce

Marcela Hauke
14×21 cm, 128 stran,
239 Kč, 89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-247-5216-7

14×21 cm, 240 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5147-4

Sangita Sharma a kolektiv

Anna Arnoldová

17×24 cm, 240 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0228-0

2467

4083

4058

Pečovatelská služba
a individuální plánování
Praktický průvodce

Sociální péče 2. díl
Učebnice pro obor sociální
činnost

Smyslová aktivizace
v péči o seniory a klienty
s demencí Lore Wehner,

Marcela Hauke
14×21 cm, 136 stran,
169 Kč, 6,84 �,
ISBN 978-80-247-3849-9

14×21 cm, 320 stran,
349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5148-1

2493

Kvalita v sociální práci
a sociálních službách
Věra Malík Holasová

17×24 cm, 160 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4315-8

19017

2475

Pečovatelství 2. díl
učebnice pro obor sociální
činnost, 2. doplněné vydání

Sociální politika
Učebnice pro obor sociální
činnost Ivana Duková, Martin

14×21 cm, 300 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0132-0

14×21 cm, 200 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-3880-2

Jana Mlýnková

Zuzana Hudáková,
Mária Kopáčiková

porodní asistence a ošetřovatelství
P. Koliba, P. Weiss, M. Němec,
M. Dibonová

4086

19016

14×21 cm, 260 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0131-3

Sexuální výchova pro studenty

Zvládání problémových
situací se seniory nejen
v pečovatelských službách

Pečovatelství 1. díl
učebnice pro obor sociální
činnost, 2., doplněné vydání
Jana Mlýnková

Příprava na porod
fyzická a psychická profylaxe

19052

15052

15053
16038

u dětí od narození do tří let věku
Barbora Červenková

Funkční poruchy pohybového systému
Radana Poděbradská

Komplexní kineziologický rozbor je základní
diagnostický prostředek
fyzioterapie a myoskeletální medicíny. Kniha
seznamuje s problematikou funkčních poruch
pohybového systému.
17×24 cm, 176 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0874-9

19024

Bohdana Dušová a kolektiv

Publikace seznamuje
čtenáře s nutnými
vědomostmi a dovednostmi v porodní asistenci
pro efektivní komunikaci
s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období
šestinedělí.
17×24 cm, 144 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0836-7

Komplexní kineziologický rozbor

Nové vydání knihy shrnuje
poslední poznatky o mechanismech řízení hybnosti
a informuje o možnostech
zmírnění poruch motoriky.
Kniha je doplněna bohatou
obrazovou dokumentací.
17×24 cm, šitá vazba,
320 stran,
499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-271-0084-2

Edukace v porodní asistenci

Publikace pro obor
porodní asistence
se zabývá potřebami žen v těhotenství, při a po porodu
a problematikou
s těmito stavy
spojenou.
17×24 cm, 144 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0837-4

Rozvoj komunikačních
a jazykových schopností

Fyziologie a léčebné postupy
Olga Švestková, Yvona Angerová,
Rastislav Druga, Jan Pfeiffer, Jiří Votava

Kniha popisuje optometrická a oftalmologická
vyšetření. Na příkladech
jsou vysvětleny rozdíly
mezi fyziologickými
a patologickými nálezy.
Pro optometristy, optiky
i oftalmology.
17×24 cm, 128 stran,
245 Kč, 11,32 �,
ISBN 978-80-271-2071-0

Potřeby žen v porodní asistenci
Bohdana Dušová a kolektiv

Rehabilitace motoriky člověka

19044

a interpretace jejich výsledků v praxi
Petr Veselý, Pavel Beneš

Terapeutické využití tejpování v lymfologii
Jitka Kobrová
17×24 cm, 136 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0182-5

19057

Vyšetřovací metody
v optometrii

19020

Lymfotaping

Duka, Ivanka Kohoutová

Anna Arnoldová

Motivační prvky při práci
se seniory
2., přepracované vydání
Dana Klevetová

Ylva Schwinghammer

17×24 cm, 144 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4423-0

Péče o staré občany
2469

19059

15071

Zraková postižení

behaviorální přístupy při edukaci
s pomůckami
Pavel Beneš

Jitka Kobrová, Robert Válka
17×24 cm, 152 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0181-8

Kniha popisuje anatomii
a fyziologii lymfatického
systému, příčiny a původ
nemocí, diagnostiku, léčbu
a průběh všech patologických obrazů i účinky fyzikálních a dalších metod.
20×25 cm, pevná vazba,
720 stran,
389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-247-4300-4

19013

Základní oborová učebnice pro studenty lékařství
i nelékařských zdravotnických oborů. Dělí se na
obecnou a speciální část,
obsahuje množství obrázků, schémat a tabulek.
17×24 cm, šitá vazba,
372 stran,
499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-4108-6

19019

Terapeutické využití tejpování

19014

Zdeněk Seidl, Andrea Burgetová,
Eva Hoffmannová, Martin Mašek,
Manuela Vaněčková, Tomáš Viták

1678

2484

Radiologie pro studium i praxi
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Kniha nabízí praktické rady
pro ošetřující personál ve
zdravotnické a sociální
sféře jak obnovit kulturu
lidství a uvědomění, že
starý člověk potřebuje
úctu, sociální jistotu
a odpočinek.
14×21 cm, 224 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0102-3

Publikace se symbolem

Učebnice pro obor sociální činnost
Jana Mlýnková
Učebnice se zaměřuje
na ošetřování seniorů
v domácím prostředí,
ale také v pobytovém
zařízení. Sumarizuje potřeby seniorů, komunikaci
a vztahy s okolím, péči
o starého člověka.
14×21 cm, 192 stran,
235 Kč, 9,42 �,
ISBN 978-80-247-3872-7

též jako e-kniha

3084

Ve slovenštině
Táňa Bulíková

Kniha je určena záchranářům, lékařům RZP
a studentům. Algoritmus
postupu získání a interpretace klasického EKG
je kvůli specifickým okolnostem na místě zásahu
poněkud odlišný.
14×21 cm, 96 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5307-2

Klinická propedeutika
v urgentní medicíně
Viliam Dobiáš

Pro záchranáře, lékaře
RZP a studenty. Přehledně přibližuje v nezbytně
nutném rozsahu principy
a základy metody, popisuje a interpretuje EKG
křivky ve specifických
situacích.
14×21 cm, 96 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5308-9

16032

Ošetřovatelské postupy
pro zdravotnické záchranáře I

Zdravotně-kompenzační
cvičení

Andrea Levitová, Blanka Hošková

Eva Veverková a kolektiv
17×24 cm, 228 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-2747-9

Ve slovenštině
Viliam Dobiáš

Seznamte se s principy
získání anamnézy
a zásadami fyzikálního
vyšetření v přístrojových, personálních, materiálních a prostorových
podmínkách neodkladné
přednemocniční péče.
17×24 cm, 208 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-4570-1

Teorie sociální práce I

Sociální práce jako profese, akademická
disciplína a vědní obor
Andrej Mátel

Kniha propojuje část
teoretickou a část s příklady
jednotlivých cviků (od
nejjednodušších až po
středně a velmi obtížné)
použitelných i pro tvorbu
individuálních pohybových
programů.
14×21 cm, šitá vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-4836-8

15070

Ošetřovatelské postupy
pro zdravotnické záchranáře II
Eva Veverková a kolektiv
17×24 cm, 192 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2099-4

2487

Klinická propedeutika
v urgentnej medicíne

Vysokoškolská pregraduální i postgraduální
učebnice je určena
studentům, lékařům všech
specializací i pracovníkům
zdravotnické záchranné
služby a urgentních příjmů
nemocnic a ambulancí.
17×24 cm, 208 stran,
399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-4571-8

19062

Táňa Bulíková

EKG pre záchranárov
nekardiológov

3090

EKG pro záchranáře
nekardiology

3083

Zdravotnické nelékařské obory
4089

4088

100

Publikace zahrnuje základní
teoretická východiska
sociální práce pro
studenty oboru. Sociálním
pracovníkům může přinést
aktuální odborné diskurzy
na mezinárodním poli této
disciplíny.
17×24 cm, 208 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-2220-2

2470

2471

2472

Psychologie 1. díl

Psychologie 2. díl

Psychologie 3. díl

Učebnice pro obor sociální
činnost

Učebnice pro obor sociální
činnost

Ilona Kopecká

Ilona Kopecká

Učebnice pro obor sociální
činnost

14×21 cm, 200 stran, 239 Kč, 9,42 €,
ISBN 978-80-247-3875-8

14×21 cm, 164 stran, 199 Kč, 8,96 €,
ISBN 978-80-247-3876-5

Ilona Kopecká
14×21 cm, 268 stran, 269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-3877-2

Učebnice se zaměřuje na potřeby studentů oboru sociální činnost. V prvním díle je probrána
obecná a vývojová psychologie. Druhý díl se zabývá psychologií osobnosti, komunikací
a psychodiagnostikou. Třetí díl je orientován na sociální a zdravotnickou psychologii a etiku péče.

Sto tipů jak zlepšit péči
o klienty v domácím
prostředí, aby péče
probíhala ke spokojenosti
všech stran a pomáhala
klientům udržet déle
soběstačnost v běžných
denních činnostech.
14×21 cm, 136 stran,
279 Kč, 89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-271-0215-0

Barbara Messer

Sto profesionálních tipů,
jak dobře naplánovat
ošetřovatelskou péči
a využít schopnosti seniorů
se o sebe alespoň částečně
postarat. Kniha obsahuje
ukázky plánů péče, kazuistiky a rady.
14×21 cm, 120 stran,
145 Kč, 6,70 �,
ISBN 978-80-271-0216-7

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

2456

2457
1689

Barbara Messer

16017

16016

Ucelených textů o ošetřovatelství určených zdravotnickým
záchranářům je v České republice minimum. Kniha proto obsahuje
informace, postupy a nové trendy z oboru ošetřovatelství cíleně
zaměřené na profesní přípravu záchranářů. Text poslouží i jako
orientační pomůcka v některých nových trendech frekventantům
celoživotního vzdělávání či odborníkům z profese.
17×24 cm, 316 stran, 349 Kč, 16,12 �, ISBN 978-80-271-0717-9

100 tipů pro plánování péče
v domovech pro seniory

Zdravotní nauka 2. díl

Učebnice je určena především pro žáky a učitele
středních odborných škol
se zaměřením na problematiku sociální péče.
Jednotlivá témata jsou
zpracována se záměrem
aktivního zapojení žáků.
14×21 cm, 192 stran,
239 Kč, 9,42 �,
ISBN 978-80-247-3708-9

Martina Dingová Šliková, Lucia Vrabelová,
Lucie Lidická

100 tipů pro plánování domácí
ošetřovatelské péče

Učebnice pro obor sociální činnost
Iva Nováková

Stomatologie pro dentální
hygienistky a zubní
instrumentářky

Jiří Mazánek a kolektiv
Předložený učební text
je studijní pomůckou,
která by měla posloužit
k odbornému výcviku
a studiu zdravotnických
pracovníků označovaných
jako dentální hygienistka,
příp. hygienik.
17×24 cm, 288 stran,
395 Kč, 18,25 �,
ISBN 978-80-247-4865-8

Učebnice pro obor sociální činnost
Iva Nováková
Učebnice je určena
především pro žáky a učitele
středních odborných škol se
zaměřením na problematiku sociální péče. Témata
jsou zpracována formou
doporučených pracovních
manuálů.
14×21 cm, 208 stran,
89 Kč, 3,75 �,
ISBN 978-80-247-3709-6

Stomatologie I
19006

pro zdravotnické záchranáře

Zdravotní nauka 1. díl
15045

Základy ošetřovatelství
a ošetřovatelských postupů

pro SZŠ a VOŠ
Lenka Slezáková a kolektiv
Učebnice stěžejního
předmětu pro obory asis
tent zubního technika,
zubní laborant a dentální
hygienistka. Takto zpracovaná publikace není
v současné době na trhu
k dispozici.
17×24 cm, 264 stran,
349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5826-8

Knihy ve slovenštině
70087

Dievča v ľade

Nočný lov

Robert Bryndza

Jej otvorené pery akoby
sa chystali prehovoriť.
Jej mŕtve telo zamrznuté
v ľade. A nie je jediná.
Skvelý thriller s nečakanou zápletkou, ktorý
nedokážete odložiť.
15×21 cm, pevná väzba,
448 strán,
15,99 �, 399 Kč,
ISBN 978-80-271-0740-7

Zdroj

Pokiaľ ťa niekto
sleduje, si mŕtvy!
Svetový bestseller od autora
knihy Dievča v ľade.
Thriller, ktorý vám
nedá spať!
15×21 cm, pevná väzba,
432 strán,
15,99 �, 399 Kč,
ISBN 978-80-247-2729-5

Ako od života dostať to, čo chcete
Jan Hebnar
Prebuďte svoj mozog
a odhaľte jeho plný
potenciál – od vášho
sebavedomého „JA“
vás delia iba štyri kroky.
Zdroj je prevratným
nasledovníkom titulu
Secret – Tajomstvo.
15x16 cm, 248 strán,
13,49 �, 292 Kč,
ME ISBN 978-80-8090-012-0
PRIPRAVUJE

Denník pre dušu
relaxácia, kreativita, inšpirácia

15×19 cm, šitá väzba, 128 strán,
9,90 �, 214 Kč,
ISBN 978-80-271-2038-3

Nádorná enciglopédia
jaz

Obľúbený komiks
Opráski sčeskí
historje expanduje
na Slovensko!
Môžete sa tešiť na
Jánošíka, Štefánika
i Maticu slovenskú
a ďalších...
14×17 cm, 64 strán,
9,19 �, 199 Kč,
ISBN 978-80-247-3214-5

15×21 cm, 128 strán,
8,89 �, 193 Kč,
ISBN 978-80-271-2026-0

S touto prehľadnou knihou
plnou fotografií ľahko spoznáte a určíte vtáky, ktoré
sa pohybujú v záhrade.
Autorka ich rozdelila do
troch veľkostných kategórií,
čo určovanie uľahčí.
13×19 cm, šitá väzba,
112 strán,
11,00 �, 238 Kč,
ISBN 978-80-271-0439-0

Kúzelná trieda

„Prečítajte“ názory
a myšlienky druhých,
dešifrujte ich pocity
a úmysly, vyhnite sa
skrytým nástrahám
a rozpoznajte
klamlivé, nečestné
konanie.
17×24 cm, 216 strán,
12,99 �, 281 Kč,
ISBN 978-80-271-2035-2

Lina Bengtsdotter

Jednej noci záhadne
zmizne sedemnásť
ročná Annabelle.
Treba ju nájsť,
kým nebude príliš
neskoro. Prvý diel
s vyšetrovateľkou
Charlie Lagerovou.
14x21 cm, 320 strán,
14,99 �, 325 Kč,
ME ISBN 978-80-8090-046-5
JE
VU
RA
IP
PR

Originálne vyznanie lásky, ktoré môžete
vyplniť a darovať
167×240, 96 strán,
7,90 �, 171 Kč, ISBN: 978-80-271-2045-1

Mám ťa rada, mami

Originálne vyznanie, ktoré môžete
vyplniť a darovať
167×240, 96 strán,
7,90 �, 171 Kč, ISBN: 978-80-271-2046-8

Všetko o údení
Rady, tipy, recepty
Vladimír Dyk

Klinická propedeutika
v urgentnej medicíne

EKG pre záchranárov
nekardiológov

Viliam Dobiáš

Táňa Bulíková

14×21 cm, 96 strán,
9,19 �, 199 Kč,
ISBN 978-80-247-5308-9

Nepostrádateľná
príručka pre všetkých milovníkov
údenia, nech už
údia doma, na
chate či chalupe.
17×24 cm, pevná väzba,
132 strán,
9,19 �, 199 Kč,
ISBN 978-80-271-2042-0

Zoznámte sa
s princípmi získania
anamnézy a zásadami fyzikálneho
vyšetrenia v rôznych
podmienkach
prednemocničnej
starostlivosti.
17×24 cm, 208 strán,
18,43 �, 399 Kč,
ISBN 978-80-247-4570-1

Základy klinického výskumu
Tibor Hlavatý

14×21 cm, 240 strán,
6,88 �, 149 Kč,
ISBN 978-80-247-5713-1

22x29 cm, 40 strán,
11,49 �, 249 Kč,
ISBN 978-80-8090-010-6

23x32 cm, 48 strán,
11,49 �, 249 Kč,
ISBN 978-80-8090-043-4

Kúzelná trieda, príbeh
pokračuje

Prieskumník oceánu
Tajomstvá hlbín

Svet v číslach

17x22 cm, 72 strán,
8,49 �, 184 Kč,
ISBN 978-80-8090-016-8

24x31 cm, 72 strán,
12,49 �, 270 Kč,
ISBN 978-80-8090-011-3

17x24 cm, 128 strán,
11,49 �, 249 Kč,
ISBN 978-80-8090-030-4

Zuzana Pospíšilová,
Drahomír Trsťan

Annabelle

Čo na tebe milujem

Tajný život mäsožravých
rastlín

17×22 cm, pevná väzba, 72 strán,
7,29 �, 189 Kč,
ISBN 978-80-271-2023-9

ME

Príručka bývalého experta FBI
Joe Navarro, Marvin Karlins

To kura je T-Rex!
Veľká kniha evolúcie zvierat

Zuzana Pospíšilová,
Drahomír Trsťan

PRIPRAVUJE

Ako prekuknúť druhých ľudí

Šaty nasiaknuté krvou, viečka
násilne zatvorené. Tak vyzerá
mŕtve dievča v kontajneri.
Kto sa skrýva za falošnými
profilmi na facebooku
a láka naivné mladé ženy na
schôdzku? Ako chytí Erika
vraha, ktorý vlastne existuje
len virtuálne?
15x21 cm, pevná väzba,
ME 416 strán, 15,99 �, 399 Kč,
JE
VU
RA
IP
PR
ISBN 978-80-271-2072-7

Oprásgy slovenckej historje

Milan Hybner, Tomáš Taran,
Tomáš Zonyga

v životnej veľkosti
Daniela Straußová

Niektoré tajomstvá
majú radšej zostať
hlboko skryté...
Ďalší fascinujúci
prípad sympatickej
vyšetrovateľky Eriky
Fosterovej.
15×21 cm, pevná väzba,
416 strán,
15,99 �, 399 Kč,
ISBN 978-80-247-2219-1

Ako od života získať to, čo
chcete, a pritom sa nenadrieť viac, než je nutné? Ak
si v živote potrebujete ujasniť svoje ciele a zvoliť tie
správne postupy a metódy,
ako ich dosiahnuť, je táto
kniha presne pre vás!
14x21 cm, 160 strán,
10,99�, 238 Kč,
ISBN 978-80-8090-034-2

Ako dokonale zvládnuť
parkour a freerunning

Vtáky našich záhrad

Robert Bryndza

Robert Bryndza

Stručný manuál úspešného
leňocha

Tara Swart

Do posledného dychu

Temné hlbiny

Robert Bryndza
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R. G. Mora, C. Banfiová,
C. Peraboniová, R. M. Schiavo

Finová Elena, Trionfettiová
Rossella

Hasičské rozprávky

Zuzana Pospíšilová, Josef Pospíchal

Steve Martin, Clive Gifford,
Marianne Taylorová,
Andrew Pinder

Sabrina Weissová,
Giulia De Amicisová

PRIPRAVUJE

ME

PUBLIKÁCIE SO SYMBOLOM

Hasiči sú tu preto, aby
nás chránili pred ohňom.
To vie každé malé dieťa.
Vedeli ste však, že prvým
hasičom bol vodník?
Budete sa čudovať, kto
všetko pri hasení požiaru
priloží ruku k dielu.
17x24 cm, 120 strán,
10,99 �, 238 Kč,
ISBN 978-80-8090-013-7

TIEŽ AKO E-KNIHA
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Adresy, kontakty

Lidé z nakladatelství
ČESKÁ
REPUBLIKA
Ředitel společnosti
Ing. Milan Brunát, CSc.,
tel.: 234 264 401, brunat@grada.cz
Obchodní ředitel
Ing. Martin Keclík,
tel.: 234 264 515, keclik@grada.cz
Zákaznický servis a GRADA KLUB
Kateřina Fišerová,
tel.: 234 264 512, 234 264 511,
603 262 018, obchod@grada.cz
Marketing
Ing. Zdeněk Jaroš,
tel.: 234 264 514, jaros@grada.cz
On-line knihovna – BOOKPORT
Bc. Martin Sviták,
tel.: 234 264 463, m.svitak@grada.cz
Propagace a PR
Ing. Martin Beck,
tel.: 234 264 551, beck@grada.cz
Výroba a DTP
Ing. Michaela Špinlerová,
tel.: 234 264 421, spinlerova@grada.cz
Zahraniční práva – Foreign Rights
Magdalena Břenková,
tel.: 234 264 412, brenkova@grada.cz
REDAKCE:
Zdravotnická literatura
MUDr. Miroslav Lomíček,
tel.: 234 264 408, lomicek@grada.cz
Inzerce: tel.: 234 264 423,
inzerce-zdr@grada.cz
Zdravotnická literatura
pro nelékařské zdravotnické obory
Mgr. Vlasta Wirthová,
tel.: 234 264 407, wirthova@grada.cz
Ekonomie, podnikání a osobní rozvoj
Ing. Kateřina Ščudlíková,
tel.: 234 264 436, scudlikova@grada.cz
Inzerce: Monika Srchová,
tel.: 234 264 437, srchova@grada.cz
Společenskovědní obory
a dětská literatura
Mgr. Gabriela Plicková,
tel.: 234 264 448, plickova@grada.cz
Inzerce: Bc. Lucie Švecová,
tel.: 234 264 447, svecova@grada.cz

Účetnictví, daně, finance a právo,
literatura pro volný čas
Ing. Šárka Kratochvílová,
tel.: 234 264 430, kratochvilova@grada.cz
Inzerce: Mgr. Tereza Hofmanová,
tel.: 234 264 438, t.hofmanova@grada.cz
Technická literatura
Ing. Radomír Matulík,
tel.: 234 264 439, matulik@grada.cz
Inzerce: Lukáš Pokorný,
tel.: 234 264 435, pokorny@grada.cz
Stavební literatura a publicistika
Ing. Eva Škrabalová,
tel.: 234 264 451, skrabalova@grada.cz
Zahrada
Bc. Aneta Ponešová,
tel.: 234 264 445, ponesova@grada.cz
Výtvarné a řemeslné obory
Ing. Jana Minářová,
tel.: 234 264 440, minarova@grada.cz
Přírodní vědy, jazyky, životní styl
Magdalena Břenková,
tel.: 234 264 412, brenkova@grada.cz
Beletrie a literatura faktu
Mgr. Markéta Šlaufová,
tel.: 234 264 444, slaufova@grada.cz
Česká literatura pro děti
a dospělé
Mgr. Ludmila Unčovská,
tel.: 234 264 550, uncovska@grada.cz
Literární redaktorka českých
a VIP autorů
Romana Homonická,
tel.: 234 264 550, homonicka@grada.cz
Literatura poznání
a osobního rozvoje
Mgr. MgA. Lenka Kubelová,
tel.: 234 264 562, kubelova@grada.cz
Nakladatelství Metafora
Magdalena Feldeková
tel.: 234 264 560, feldekova@grada.cz
Dětský knižní klub GRADA
Bc. Michaela Tománková,
tel.: 724 626 358, tomankova@grada.cz

Aktuální informace o novinkách
a akcích naleznete na

www.grada.cz

Vyberte si svou sociální síť

Zastoupení
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Obchodní oddělení
tel.: 02/5564 5189, grada@grada.sk

Vzdělávání také podporují

facebook.com/grada.cz

twitter.com/Grada_cz

instagram.com/grada_cz

Adresy, kontakty
Firemní
prodejny

GRADA Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
Otevírací doba:
po–pá 8.00–18.00 hodin
Tel.: 234 264 401–2

Jak objednávat knihy

Otevírací doba: po–pá 8.00–17.00 hodin
Tel.: 234 264 201-202

Tituly objednávejte podle katalogového
čísla (u každého titulu).

Objednávky z ČR
poštou: k uponem z této strany katalogu
telefonem: 2 34 264 511
234 264 512
603 262 018
faxem: 234 264 400
e-mailem: obchod@grada.cz
přes web: www.grada.cz

GRADA Publishing, a.s.
Areál společnosti Destila,
Kaštanová 127, 620 00 Brno

Objednávky ze SR
poštou: k upónom z predposlednej
strany katalógu
telefónom: 02/5564 5189
faxom: 02/5564 5179
e-mailom: grada@grada.sk
cez web: www.grada.sk
Vašu objednávku vybaví GRADA Slovakia.

Proč nakupovat právě u nás?
•

P
 ro členy GRADA KLUBU sleva 10–15 %
a další slevy spojené se zasíláním newsletterů.

•

K
 nihy jako dárek ke každé objednávce
pro registrované zákazníky.

•
•
•

P
 ři nákupu nad 800 Kč (35 €) doprava ZDARMA.
M
 ožnost prolistovat 20 % z knihy on-line.

GRADA Slovakia s.r.o.
Moskovská 29, 811 08 Bratislava
Otváracie hodiny:
po–pá 9.00–17.00 hodín
Tel.: 02/5564 5189

Doprava
Osobní odběr Praha 7, Brno, Bratislava
Dopravce

Zdarma

Zásilka do 800 Kč

Zásilka nad 800 Kč

49 Kč + 15 Kč dobírka

Zdarma

69 Kč + 15 Kč dobírka

Zdarma

84 Kč + 15 Kč dobírka

Zdarma

Způsob platby
• dobírka (15 Kč)
• hotově

• on-line kartou
• faktura

• proforma –
převodem na účet

Nejprodávanější knihy z katalogu
1. Antibiotika, Jiří Beneš
2. Co má vědět správný Čech,
Michal Vaněček, Václav Ráž
3. J ak se naučit 100 slovíček
za hodinu, Jakub Pok
4. Z dravá střeva, zdravý život,
Vollmer Joachim Bernd
5. Strážce nádrže, Zdeněk Svěrák

K 2/19

O
 sobní odběr zdarma na našich pobočkách
s možností platby kartou.
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* Je uvedeno vždy jako číselný kód vedle knihy.
Objednávky připravovaných titulů vyřídíme ihned po jejich vydání. V cenách není započteno poštovné a balné. Objednávky ze SR vyřídí GRADA Slovakia.

E-knihy (

) lze objednat pouze na webových stránkách www.grada.cz.

VYZKOUŠEJTE BEZ ZÁVAZKŮ

WWW.BOOKPORT.CZ

On-line

knihovna

pro každého

Neomezené
čtení
kdykoliv
a kdekoliv

Měsíční
předplatné
zcela bez
závazků

Prvních
14 dní
za 1 Kč

Tisíce knih
od desítky
českých
nakladatelů

Aplikace
pro iOS
a Android

BOOKPORT je moderní služba, ve které máte v rámci předplatného neomezený přístup k e-knihám českých i zahraničních autorů. Nabídka je pravidelně rozšiřována o novinky
i bestsellery. Vybírejte z desítek oborů, od beletrie přes populárně naučnou až po odbornou literaturu, od více než
desítky českých nakladatelství.

SLUŽBU MŮŽETE VYUŽÍT I JAKO UNIKÁTNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ, ČI NEVŠEDNÍ BENEFIT VE VAŠÍ FIRMĚ.
PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE NA FIRMY@BOOKPORT.CZ

