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Grada klub
Nejmilejší čtenáři,
rok 2020 byl pro mnoho z nás po všech stránkách náročný.
O to více krásných věcí nás letos čeká! Nakladatelství slaví
významné výročí – neuvěřitelných třicet let na trhu! Kromě
bujarých oslav v mediálním i veřejném prostoru chystáme
pořádnou nálož tištěných i elektronických knížek a pokračujeme dále i ve vydávání audioknih.
Těšit se můžete třeba na zbrusu novou sbírku povídek
Zdeňka Svěráka plnou laskavého humoru. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci romantických příběhů Julie Caplinové,
kteří budou moci zabořit nosy do knížky Čajovna v Tokiu.
V dubnu však na pultech přistane opravdová třešnička. Rozhodli jsme se vyhovět přání našich čtenářů a vydat roman-

tickou prvotinu Roberta Bryndzy s názvem Coco. O napětí
ale nepřijdete. Královna islandské krimi Yrsa Sigurðardóttir
chystá thriller Poprava.
Nezapomínáme ani na odborníky. Vlajková loď nakladatelství, kterou je zdravotnická redakce, pro ně chystá významné
publikace Předčasně narozené dítě a Praktické dětské
lékařství.
S pokorou děkujeme, že jsme mohli být třicet let s Vámi
a těšíme se na další společně strávené roky. Bez věrných čtenářů by to zkrátka nešlo.
Milan Brunát,
ředitel společnosti

➔ Sleva již při prvním nákupu
➔ Bez nutnosti povinných objednávek
sleva 17 % při odběru publikací nad 1000 Kč (40 €) pro soukromé 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.

 ovým členům rozesíláme vždy počátkem kalendářního roku klubovou kartu
N
se zákaznickým číslem.

K lubové slevy můžete využít pouze při objednání v zákaznickém servisu
Nakladatelského domu GRADA, při nákupu u knihkupců a ostatních prodejců
literatury vám nebude sleva poskytnuta.

Č lenství 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.

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 2020 (tištěná i elektronická verze), Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností, disabilit a zdraví.

Gradujte s námi!
V šem 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
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
pro příznivce knih Veroniky Válkové čtenářský klub
Společenství kouzelného atlasu

Navštivte nás na www.grada.cz/dkk. Dětské knížky k prolistování najdete na www.bambook.cz.
Ceny platí do 31. 8. 2021. 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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Praktické dětské lékařství
Alena Šebková, Zdeněk Zíma
a kolektiv

Cílem autorů monografie není nahradit
učebnici pediatrie a dalších oborů,
kniha je prakticky zaměřená a reflektuje
každodenní lékařskou praxi. Zahrnuje
celou šíři problematiky dětského
a dorostového praktického lékařství.
Čtenář se seznámí s moderními
diagnostickými a terapeutickými
postupy u nejčastějších diagnóz,
včetně diferenciální diagnostiky.
asi 520 stran,
cca 999 Kč, 41,63 �,
ISBN 978-80-271-1200-5

asi
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stran u připravovaných titulů
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Dobrodružství, napětí, thrillery / krimi, detektivky
SVĚTOVÉ BESTSELLERY BRITSKÉHO AUTORA ROBERTA BRYNDZY

B E S T S E LL

Robert Bryndza je autor dvou bestsellerových sérií s vyšetřovatelkami Erikou Fosterovou a Kate Marshallovou. Jejich případy vychází
již v devětadvaceti jazycích a jednotlivé knihy právem nesou označení „světový bestseller“. Ve všech knihách Robert Bryndza přináší
komplikovaný případ, napětí do poslední stránky, propracované charaktery a vývoj postav, hrdiny, které si čtenáři tolik oblíbili.

A0011 AUDIOKNIHA,
2 CD, 399 Kč, 16,63 �

Audioknihy

70067

70068

89157

Ne každý si zaslouží druhou šanci
Peter Nyström, Peter Mohlin

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

Květy smrti
89194

Poslední na seznamu

Krása může být smrtelně jedovatá
Jill Johnsonová

Když se John Adderley
probudí v nemocnici s rozsáhlými střelnými zraněními,
ví, že z toho vyvázl lacino.
Kartel nikdy nikoho nenechá
jenom tak uniknout…
13×21 cm, pevná vazba,
496 stran, 449 Kč, 18,71 �,
ISBN 978-80-7625-117-5

Sarah Pinborough

14×21 cm, pevná vazba,
304 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-7359-528-9

Manželstvím s Jasonem
Maddoxem pronikla
Marcie do světa jižanských
elit. Světa starých peněz,
starých vazeb a starých
tajemství. Někteří lidé by
pro její život vraždili. Kam
až zajde ona, aby se ho
nemusela vzdát?
13×21 cm, pevná vazba,
392 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-7625-095-6

79041

Ví o tobě

Smrtící tajnosti

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

Krásné věci

Janelle Brownová

Cesty dvou úplně odlišných
žen, podvodnice Niny
a bohaté dědičky Vanessy,
se střetnou na březích
jezera Tahoe při největší
krádeži, do jaké se kdy
Nina pustila…
15×21 cm, pevná vazba,
asi 480 stran,
cca 449 Kč, 18,71 �,
ISBN 978-80-271-1202-9

Pod dohledem

89017

Být ta druhá může být vražedné
Sarah Pinborough

416 stran, ISBN 978-80-271-0403-1
A0004 AUDIOKNIHA,
2 CD, 399 Kč, 16,63 �

Uzavřenou ženu, jíž záleží jen
na sbírce jedovatých rostlin,
z netečnosti vytrhne výkřik
a ona nahlédne do soukromí
své krásné sousedky.
Od toho momentu ji sleduje
s obsesivní fascinací…
13×21 cm, pevná vazba,
asi 260 stran,
cca 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-7625-150-2

A0002 AUDIOKNIHA,
2 CD, 449 Kč, 18,71 �

Ať zemře

Temné hlubiny

70079

Chladnokrevně

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

Čtivý psychologický
thriller o ničivém vztahu
mezi Emily, jejím přítelem
Adamem a jeho matkou
Pammie. Síla manipulace
je mocná a ne všechno
je takové, jak se na první
pohled zdá.
14×21 cm, pevná vazba,
352 stran, 379 Kč, 17,51 €,
ISBN 978-80-271-2188-5

89089

AUDIOKNIHA,
2 CD, 399 Kč, 16,63 �
A0003

Do posledního dechu

čte Martin Stránský

Sandie Jonesová

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

AUDIOKNIHA,
2 CD, 399 Kč, 18,43 �
A0002

A0001 AUDIOKNIHA,
2 CD, 399 Kč, 18,43 �

Matčina hra

Noční lov

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

464 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2897-6

70066

70065

Dívka v ledu

79069

384 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-2898-3

79026

70063

78004

Kanibal z Nine
Elms

Rodina z podkroví

Lisa Jewellová

79055

78005

Mlha nad Shadow
Sands

399 Kč,

Lisa Jewellová

Honosný dům v Londýně
a v něm kolébka se
spokojeným miminkem,
které čeká, až ho někdo
pochová. V kuchyni
leží tři mrtvá těla. Kdo
se doteď o dítě staral?
A kam zmizel?
15×21 cm, pevná vazba,
352 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1347-7

Melville Heights
patří k nejhezčím čtvrtím
v Bristolu. Na takovém
místě se přece brutálně
nevraždí. Jenže… každý
tu má svoje tajemství.
A každý je trochu pod
dohledem.
15×21 cm, pevná vazba,
376 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-2911-9

89080

Tiché lži

Sarah Pinborough

13×21 cm, pevná vazba,
320 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7359-570-8

ERY

, pevná vazba
18,43 �, 15×21 cm

Mrazivé bestsellery Lisy Reganové
Věrný čtenář

Na jejich poslední
fotce je deštěm bičovaný
maják na skále uprostřed
moře a pod ním báseň,
která popisuje jejich
smrt. Od té doby, jako by
se po nich slehla zem.
15×21 cm, pevná vazba,
asi 384 stran,
cca 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1345-3

Dívka beze jména

Mizející dívky

Brutální vraždy v Helsinkách nejsou nahodilé,
záhadný pachatel se
inspiruje hrůznými činy
popsanými v knihách.
Je šílený, nebo jde
o něco osobního?
15×21 cm, pevná vazba,
392 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2578-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Lisa Reganová

70105

Max Seeck

70104

Max Seeck

79034

79053

Krutá hra

Detektiv Josie Quinnová
vyšetřuje zmizení mladé dívky.
Když je místo ní nalezena
jiná, zcela otřesená holka,
Josie pojme podezření, že jde
o mnohem rozsáhlejší případ...
15×21 cm, pevná vazba,
384 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-2444-2

B E S T S E LL

A0007

AUDIOKNIHA,

E R 2 CD, 399 Kč, 16,63 �

Lisa Reganová

Další případ detektiva
Josie Quinnovou zavádí
k únosu novorozence. Je
záhadná dívka, která se
pohybovala v okolí místa
činu, svědkyně, pachatelka, nebo další oběť?
15×21 cm, pevná vazba,
384 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-2445-9
A0017 AUDIOKNIHA,
2 CD, 399 Kč, 16,63 �

Beletrie
Zlatá klec

Spolčení ničemů
Maxime Chattam

Stačí pár hodin, aby si
Sandrine uvědomila, že
obyvatelé ostrova, kde
žila její babička, skrývají
tajemství. Cosi, z čeho
mají hrůzu. Proč tedy odtud
nikdo z nich neodjede?
13×21 cm, pevná vazba,
344 stran,
369 Kč, 17,10 €,
ISBN 978-80-7625-128-1

89107

Mráz pod kůží

Nikdo neví, co se stalo. A já se postarám,
aby to tak i zůstalo.
Allie Reynoldsová
Pět přátel se po deseti
letech od zmizení krásné
Saskie sejde v horské
chatě. Když si ale
uvědomí, že žádný z nich
neví, kdo a proč je tam
pozval, naberou události
zlovolný spád.
13×21 cm, pevná vazba,
392 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-7625-061-1

Na různých místech Francie jsou nalezeny
oběti brutálních činů. Přestože je nemohl
spáchat stejný člověk, jedna věc je spojuje
– značka *e vyřezaná přímo do kůže.
Kriminalisté zjišťují, že stejné případy se
současně odehrály také v jiných evropských
zemích. Kdo ale spolčení vrahů řídí? A co je
jeho cílem? Motiv je třeba hledat hluboko
v minulosti…
13x21 cm, pevná vazba, asi 400 stran,
cca 399 Kč, 16,63 �, ISBN 978-80-7625-141-0

79066

89105
89094

Odhalí čarodějka Elena,
kdo může za její prokletí,
a podaří se jí vrátit
domů, na vinici v údolí
Chanceaux? Příběh plný
intrik, zrady, ale také
nové naděje.
15×21 cm, pevná vazba,
asi 280 stran,
cca 329 Kč, 13,71 �,
ISBN 978-80-271-1231-9

89034

Yrsa
Sigurdardóttir
Na lávových polích
nedaleko Reykjavíku je
nalezen oběšený muž. Když
ale policie zjistí, že má
v hrudi zatlučený hřebík,
vyšetřování toho, co se
jevilo jako sebevražda,
okamžitě nabírá mnohem
zlověstnější směr.
13x21 cm, asi 367 stran,
cca 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-7625-081-9

DNA Yrsa Sigurdardóttir
13x21 cm, pevná vazba, 408 stran,
399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-7359-536-4

89137

Známá spisovatelka
pronajme svůj dům,
a když se pak vrátí,
nic není jako dřív.
Má pocit, že ji někdo
sleduje… Odemkl
minulost a ona sama
mu dala klíč.
15×21 cm, pevná vazba,
376 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-2118-2

Mělas to vědět

Jean Hanff Korelitzová

Přehloha seriálo
vého hitu HBO.
Život úspěšné
psychoterapeutky
se po sérii
nečekaných odhalení
obrátí naruby.
15×21 cm, pevná vazba,
448 stran,
399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1729-1

Víno a čáry

Vraždí nožem vždy
podle stejného vzorce
– po 3 letech, po 3
dnech, vždy 3 oběti.
A právě znovu udeřil...
Hon na zabijáka začíná
a hodiny tikají. První díl
nové detektivní série.
13×21 cm, pevná vazba,
464 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-7625-058-1

Poprava

Elina Backman

AUDIOKNIHA,
2 CD, cca 399 Kč

Luanne G. Smithová

Vraždy s cejchem

Lucy Clarkeová

A0010

Třetí na řadě

Devět dní. Tři oběti. Jeden vrah.
Allison Brennanová

Pozvala mě dál

Na ostrově Suomenlinna je nalezena mrtvola
s vypálenou královskou korunou na zádech.
Obavy komisaře Jana Heina, že to je teprve
začátek, se bohužel potvrdí.
15×21 cm, pevná vazba,
asi 496 stran, cca 469 Kč, 19,54 �,
ISBN 978-80-271-1290-6

Mrchožrouti

Hlavně na to nemysli
Iva Hadj Moussa

89162

Jediná možnost, jak přežít, je uniknout...
Jerome Loubry

13×21 cm, pevná vazba, 376 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-7625-366-7

Obavy, že se něco
stane a něco
nestane, a úzkosti
reálné i nereálné…
Povídky, ve kterých
se možná sami
poznáte i se u nich
zasmějete.
13×19 cm, pevná vazba,
272 stran, 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1765-9

89153

89171

Útočiště

Faye začíná nový život. Pro některé je ale stále trnem v oku.
A nehodlají jen tak nečinně stát. Jedině s pomocí skupiny
vybraných žen může naplánovat odvetný útok a zachránit svůj
majetek, sebe i své milované. Volné pokračování mezinárodního
bestselleru Zlatá klec.

70101

15×21 cm, pevná vazba,
384 stran, 379 Kč, 15,79 �,
ISBN 978-80-271-1301-9

Camilla Läckberg

Životním krédem Faye
je pomsta. V minulosti
pomohla svému muži
k úspěchu i majetku,
ale on ji zradil a opustil.
Dá se něco takového
odpustit?
13×21 cm, pevná vazba,
432 stran,
399 Kč, 18,43 €,
E R ISBN 978-80-7625-032-1
B E S T S E LL

70114

Lydia Kangová

2. díl duologie Faye

79059

79046

Opium a absint

Stříbrná křídla

89184

13×19 cm, pevná vazba,
144 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-1709-3

89004

Lukáš Záleský

1. díl duologie Faye
Camilla Läckberg

79079

85097

Čtyři strany mince
Nebojte se bát
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NENÁVIST útočí
Magnus Jonsson
Skupina bankovních
úředníků se stane terčem
palby odstřelovačů.
Policie se domnívá, že šlo
o teroristický útok. Ale
všichni mrtví pracovali
na stejném oddělení. Druhý díl série NENÁVIST.
13×21 cm, pevná vazba,
asi 400 stran,
cca 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-7625-122-9

Muž, který si hrál
s panenkami
Magnus Jonsson

Expertka na šifrování Linn
Stahlová pronásleduje
brutálního vraha, který
své oběti aranžuje jako
porcelánové panenky.
První díl strhující trilogie
NENÁVIST
13×21 cm, pevná vazba,
400 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7625-114-4

89035

Černá díra Yrsa Sigurdardóttir
13×21 cm, pevná vazba, 352 stran,
399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-7359-557-9
89009

Katarze Yrsa Sigurdardóttir

13×21 cm, pevná vazba, 400 stran,
399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-7359-916-4

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Beletrie
V temnotě

Jedna dívka utopená
v bažině, druhá
probodnutá dřevěným
kolíkem a třetí
s podříznutým hrdlem.
Všechny mají tetování
na břiše. Jedná se
o sériového vraha?
15×21 cm, pevná vazba,
312 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-1335-4

85082

Návod na vraždu
pro hodné holky
Holly Jacksonová

Noční návštěva

Carol Goodmanová

15×21 cm, pevná vazba,
248 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2282-0

Soudní lékařka Julia je
na stopě vraha, který
krutě mučil mladou
policistku a pak ji nacpal
do kufru auta. Zřejmě si
rád hraje, jeho hry ale
končí smrtí.
15×21 cm, pevná vazba,
asi 312 stran,
cca 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-3066-5

Ariel Kaplanová

Bethany a Aphra jsou
nejlepší kámošky.
Bethany je k zbláznění
krásná, Aphra je vtipná
a odvážná. Dohromady
jsou dokonalá holka.
Dokáže je někdo nebo
něco rozdělit?
15×21 cm, 376 stran,
379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-271-2287-5

Milované a obávané

79027

Catherine Shepherd

Spolu jsme dokonalá holka

Zmizela středoškolačka.
Tělo se nenašlo, ale
všichni vědí, kdo je vrah.
Jen Pipa pochybuje.
Případ chce vyřešit
pod záminkou školního
projektu. Tento úkol ji
však může zabít!
15×21 cm, 368 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2882-2

Psycholožku Zoe vyděsilo
on-line video dívky snažící
se holýma rukama dostat
z hrobu. Ještě horší byl
ale popisek: Experiment
číslo jedna. Začíná závod
s časem.
15×21 cm, pevná vazba,
asi 392 stran,
cca 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1779-6

Vražda bez soucitu
79083

Mike Omer

89166

Catherine Shepherd

79063

79051

Vražda na blatech

ROMANTIKA

NAPĚTÍ
85076

YOUNG ADULT

Mytické ženy, jak je neznáte
Kate Hodgesová,
Harriet Lee Merrionová

A v srdci láska
89189
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Křehký příběh o nejdůležitějších věcech
v životě
Favel Parrettová
Dvě sestry na opačných
koncích světa, dvě poloviny
jedné rodiny. Křehký příběh
o nejdůležitějších věcech
v životě. Komorní román
o vztazích zatížených dějinami, oceněný Indie Book
Award 2020.
13×21 cm, pevná vazba,
216 stran, 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-7625-145-8

Padesát mytických ženských postav – padesát
moderně převyprávěných
příběhů. Čarodějky,
bohyně, víly i válečnice...
Inspirativní příběhy
legendárních žen z úplně
nové perspektivy.
23×17 cm, pevná vazba,
224 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7625-113-7

85086

Odložená spravedlnost
Petr Čepek

15×21 cm, pevná vazba,
368 stran, 379 Kč, 15,79 �,
ISBN 978-80-271-1059-9

Romány pro ženy

Kavárna v Kodani

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

79030

14×21 cm, 360 stran, 349 Kč, 14,54 €,
ISBN 978-80-271-2889-1

79022

79012

79040

Cukrárna v Paříži
14×21 cm, 368 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2483-1

Pekárna v Brooklynu

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

79068

Volání hvězd

BESTSELL

ERY

Pláž v Chorvatsku

Emma Donoghue

Příběh o lásce
a přežití z období
epidemie španělské
chřipky, kdy se tři
ženy v dublinské
nemocnici neúnavně
starají o nemocné
nastávající matky…
15×21 cm, pevná vazba,
296 stran, 349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-1236-4

Nezávazný románek
z večírku někdy
přeroste ve vášnivý
vztah. Pokud ale
porušíte nepsaná
pravidla, může se
bokovka proměnit
v noční můru.
15×21 cm, pevná vazba,
264 stran, 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1687-4

Cizinka v Paříži
89168

Romány na vlně hygge od Julie Caplinové
Hotýlek na Islandu

Barbora Vajsejtlová

Charlotte po válce emigrovala do USA. Měl to být
nový začátek. Místo toho
se zdá, že pro ni válka nikdy
neskončí a traumatické
vzpomínky na Paříž ji budou
pronásledovat už navždy.
13×21 cm, pevná vazba,
280 stran,
349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-7625-129-8

79042

Grace náhodou nachází
stoh starých dopisů.
V nich sleduje napínavý
příběh mladé Angličanky,
která koncem války
následovala své srdce
do Itálie… a přitom si
léčí to vlastní.
13×21 cm, 336 stran,
369 Kč, 15,38 €,
ISBN 978-80-7625-115-1

Bokovka

Válka skončila. Vzpomínky zůstávají.
Ellen Feldmanová

79072

Paříž tě nikdy neopustí

79071

Skrývají staré dopisy klíč ke šťastné
budoucnosti?
Alex Brownová

89172

89170

Pohlednice z Itálie

Přijela do Paříže, aby začala znovu.
Za minulost ale musí zaplatit.
Joanna Reesová
Vita začíná nový
život v Paříži. Stále však
nepřestává snít o kariéře
návrhářky spodního
prádla, kterou musela
opustit spolu s Londýnem. Volné pokračování
románu Dívka na útěku.
12×20 cm, pevná vazba,
490 stran, 449 Kč, 18,71 �,
ISBN 978-80-7625-127-4

14×21 cm, 360 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-2935-5

Čajovna v Tokiu

14×21 cm, asi 360 stran, cca 349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-1232-6

89199

Pekárna s vůní skořice
Ruth Kvarnström-Jonesová

Lovisa se zcela na dně se
vrací do rodného Švédska,
do malebného městečka
Halleholm, kde chce
obnovit rodinnou pekárnu.
Podaří se jí navázat na
rodinnou tradici, překonat
intriky a najít lásku?
13×21 cm, pevná vazba,
399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-7625-156-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Beletrie

13×21 cm, pevná vazba, 472 stran,
449 Kč, 18,71 �,ISBN 978-80-7625-132-8

Den, kdy jsem zahlídla lásku
Josie Silverová

Jane zanevřela na lásku. Raději by si doma
lízala rány, než jela do
Norska psát o dávné
tradici. Čekají ji tam
ale fjordy, skvělé
jídlo a pár zajímavých
mužů.
15×21 cm, 272 stran,
299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1262-3

85100

Felicia Kingsley

Ve skutečnosti se nemůžou
vystát, ale v online
světě to mezi nimi jiskří.
Přijdou Miles a Zoe na
to, že mají společného
víc než každodenní hádky
o koláč a místo v oblíbené
kavárně?
15×21 cm, 376 stran,
379 Kč, 15,79 �,
ISBN 978-80-271-1334-7

Kathryn Hughesová

V minulosti jedné ženy je
klíč k budoucnosti druhé...
Zdravotní sestra Ellen
nastoupí do nemocnice pro
duševně choré, kde pozná
mladou ženu a netuší, že se
jim oběma brzy změní život.
15×21 cm, pevná vazba,
416 stran,
399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1319-4

Nikdo nebyl připravený,
že život najednou
zamrzne, ale láska
překoná všechno,
i karanténu. Veselá
romance z doby, kdy
zákaz vycházení probudil
touhu po sblížení.
13×19 cm, 184 stran,
229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-1224-1

89075

Natasha Lesterová

13×21 cm, pevná vazba,
464 stran, 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-7625-093-2

Dva životy. Dvě lásky.
Jedna volba. Lydia
a Fredie jsou
spolu deset let.
Je přesvědčená, že
jejich láska bude trvat
věčně, ale brzy zjistí,
jak moc se plete.
15×21 cm, pevná vazba,
376 stran, 389 Kč, 16,21 �,
ISBN 978-80-271-1752-9

Klíč

Rande na balkoně

Pařížská švadlena

Josie Silverová

Dva lidé, deset
šancí a jedna
nezapomenutelná
love story. Opravdu
láska na první pohled
neexistuje? Deset let
plných lásky, přátelství
a zlomených srdcí.
15×21 cm, pevná vazba,
368 stran, 389 Kč, 17,97 €,
ISBN 978-80-247-2862-9

Dopis
70036

Aplikace lásky

BESTSELLER

Dva v srdci
79058

Jenny Gladwell

79016

79073

79061

Když módní restaurátorka Kat objeví
v babiččině domě skříň plnou šatů nezměrné
hodnoty, netuší, že pátrání po jejich původu
odhalí příběh velké lásky a životního přátelství.
Proplétají se v něm osudy Skye - mladé válečné
pilotky, jejího přítele z dětství Nicholase
a členek odboje Catherine a Margaux. Osudy,
jejichž nitky spojují tři generace.

Strom splněných přání

Vanessa zůstala sama
se dvěma syny, hypotékou a dírou v srdci tam,
kde býval její manžel.
A pak napsala román
a potkala muže – jako
by vystoupil z jeho
stránek!
15×21 cm, 344 stran,
349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-1767-3

79050

Válka. Ztracená láska. Přátelství na život a na smrt.
Natasha Lesterová

Potkali se v noci v baru
a tam to mělo skončit.
Jenže druhý den se potkají
znovu – na poradě v práci.
Lexia a Adam – její nový
šéf. První kniha nové
série bestsellerové autorky
Protiklady se přitahují.
13×21 cm, pevná vazba,
408 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-7625-147-2

Ukradený příběh

Tash Skilton

89175

Když dojde na přitažlivost, které se nedá
odolat...
Simona Ahrnstedtová

Babička vypadla
z okna! Penelope všeho
nechá a vydá se do
Provence, aby se postarala o ni i její penzion.
A uvědomí si, že už
málem zapomněla, jak
být šťastná.
15×21 cm, asi 400 stran,
cca 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-1266-1

Elizabeth Colemanová

Skříň plná Diora

Všechno, co chci

70109

Pauline Maiová

89145

79074

Štěstí má barvu levandule
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Kathryn Hughesová

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

FEEL GOOD
89092

Den, kdy jsme se potkali

Deset let, deset setkání. Dva lidé. Jedna
dechberoucí romance. Roxie Cooperová

13x21 cm, 400 stran, 379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-7625-077-2
89099

Neviděla jsem tě přicházet

Někteří lidé hledají lásku. Někteří do ní rovnou
nabourají. Haley Doyelová

13×21 cm, 384 stran, 379 Kč, 15,79 €,
ISBN 978-80-7625-084-0
89148

89085

Znám tě ze svých snů

Ona je v kómatu.
On jako by byl. Možná se mohou navzájem zachránit...

Clélie Avitová
13×21 cm, 208 stran, 269 Kč, 12,43 €, ISBN 978-80-7625-071-0
89147

Láska a kozy na venkově

Dobrodružství s vůní sýra pokračuje na francouzské kozí farmě.

Victoria Brownleeová
13×21 cm, 316 stran, 329 Kč, 15,20 €,ISBN 978-80-7625-109-0
89159

Vypůjčený život

Dvě přítelkyně na cestě za štěstím...
protože na to být šťastná není nikdy pozdě.

Román z pokoje 128

Ashley Farleyová
13×21 cm, 304 stran, 329 Kč, 13,71 €, ISBN 978-80-7625-119-9

Cathy Bonidanová
13×21 cm, 248 stran, 299 Kč, 12,46 €,
ISBN 978-80-7625-110-6

Všechny barvy noci

Příběh o kráse a síle psaného slova, magii
potkávání a kouzlu dopisů

89112

Med v hlavě, marmeláda v srdci
Humorný a dojemný román o dědečkovi
s alzheimerem a srdci plném lásky

Hilly Martinek
13×21 cm, 272 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-7625-088-8

89181

jak se díváš

Vždycky záleží na tom,

Karine Lambertová
13×21 cm, 272 stran, 299 Kč, 12,46 �, ISBN 978-80-7625-138-0
89201

Ticho mezi námi Čtyřicet let soužití. Šest měsíců ticha.
Poslední šance všechno napravit.
Abbey Greavesová
13×21 cm, 288 stran, 329 Kč, 13,71 �, ISBN 978-80-7625-158-8

Edice 7lásky je 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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Beletrie

Memoáry / osobnosti a osudy

Amaryllis Fox ve svých fascinujících pamětech vypráví o výcviku
a nasazení v elitní tajné operační jednotce CIA, o osmi letech
pronásledování nebezpečných mezinárodních teroristů v šestnácti zemích, o manželství i narození první dcery během doby,
kdy stále pracovala v utajení. Kniha nadané začínající autorky
je napínavou výpovědí o životě zasvěceném službě, o vášni
a o téměř nepochopitelné odvaze.
14×21 cm, pevná vazba,
A0013 AUDIOKNIHA,
240 stran, 329 Kč, 13,71 €,
čte Zuzana Slavíková,
ISBN 978-80-271-1313-2
1 CD, 329 Kč, 13,71 €

Michal Vaněček

Byl jsem číslo 30529
Válečné vzpomínky židovského
chlapce z Čech
Felix Weinberg

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 €,
ISBN 978-80-247-5692-9
R
E
LL
E
S
T

Generál Heliodor Píka
a jeho vrazi

Příběh podle skutečné události
Ladislav Vrchovský

15×21 cm, pevná vazba,
200 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-1370-5
79049

Lalečka
Cesta zachráněné židovské
holčičky
Amira Keidarová

15×21 cm, pevná vazba,
288 stran, 329 Kč, 13,71 �,
ISBN 978-80-271-1332-3

Poslední vlak do Londýna
Meg Waite Claytonová

Armádní generál Heliodor
Píka patří k prvním obětem
komunistického režimu
v Československu. Zcela
unikátní příběh o lidské
nenávisti, ideologické
zaslepenosti a odporu
k odlišnosti názoru.
15×21 cm, pevná vazba,
296 stran, 329 Kč, 15,20 €,
ISBN 978-80-271-1787-1

Fascinující příběh
lásky, ztráty a hrdinství
o snaze jedné ženy
zachránit před druhou
světovou válkou co
nejvíc židovských dětí
z nacisty ohrožené
Evropy.
15×21 cm, pevná vazba,
424 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-2484-8

ER

Skutečný příběh rodiny Floriových, jejíž členové
se z chudých majitelů malého kořenářství vypracovali na jednu z nejbohatších a nejmocnějších
sicilských rodin. Čtyři generace cílevědomých
mužů a vzpurných žen a jejich vzestup ze
skromných poměrů přes budování obchodního
impéria a vstup do politiky až po nadvládu nad
Sicílií jako její nekorunovaní králové.
13×21 cm, pevná vazba, 448 stran,
399 Kč, 16,63 �, ISBN 978-80-7625-098-7

Dva bratři. Jeden mlýn. A jeden slib… Strhující příběh dvou bratrů, kteří dali slib umírajícímu
otci, že uchrání jejich mlýn a majetek proti
všem. Lze takový slib dodržet za všech okolností? Může oddanost takovému závazku odolat i
mašinériím totalitních režimů? Nelehké životní
osudy 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

A0008 AUDIOKNIHA,
2 CD, cca 399 Kč, 16,63 €

A0005 AUDIOKNIHA, čte Pavel
Soukup, 2 CD, 399 Kč, 16,63 €

Mukl

Přežil, ale nikdy nezapomněl
Petra Čeřovská

Můj příběh jménem POLICIE
85105

B E S T S E LL

85094

Fascinující příběh
podle skutečné události

85091

Velkolepý příběh o moci, touze
a odplatě Stefania Auciová

Mlýn

85052

89132

BES

Sicilští lvi:
Sága rodu Floriů

79056

Příběh největší špionážní aféry v dějinách
USA
Joe Navarro

79031

Amaryllis Fox

39500

Tři minuty do soudného dne
Příběh agentky CIA

39582

Život v utajení

Jan Duda

Kolik ran dokáže člověk
přijmout, než učiní falešné doznání? Jak silná
je vůle žít na místech,
kde je smrt vysvobozením? Je možné projít
peklem a zůstat přitom
člověkem?
15×21 cm, pevná vazba,
408 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1399-6

Beletrizované životopisy slavných žen
Za každým úspěšným mužem stojí žena. Ne všechny úspěšné ženy se ale mohly spolehnout na pomoc mužů.
89139

Poslední rivalka Coco Chanel

Příběh návrhářek Coco Chanel a Elsy Schiaparelli, dvou
ikon pařížské módy a jejich souboje o místo na vrcholu.

Jeanne Mackinová
13×21 cm, pevná vazba, 368 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-7625-099-4

89106

Milenci svobody: Beauvoirová a Sartre
Velikáni francouzské literatury. Myslitelé. Milenci.

Claudine Monteil
13×21 cm, pevná vazba, 288 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-7625-062-8
89151

89156

Zápisník Dory Maarové Žena, která

uhranula Picassovi a sama se zapsala do dějin umění.

Brigitte Benkemounová
13×21 cm, pevná vazba, 304 stran, 349 Kč, 14,54 €,
ISBN 978-80-7625-116-8
89108

Jazzová baronka Rotchildová původem.
Baronka sňatkem. Svobodomyslná duší.

Hannah Rothschildová
13×21 cm, pevná vazba, asi 308 stran,
cca 349 Kč, 14,54 €, ISBN 978-80-7625-063-5
89007

Dáma ve zlatém

Strhující příběh portrétu Adele Bloch–Bauerové a jeho
tvůrce Gustava Klimta

Anne-Marie O‘Connorová
13x21 cm, pevná vazba, 456 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7359-346-9
89143

Nobelovka

Převratný objev, dva vědci,
jedna cena.

Cyril Gely
13×21 cm, pevná vazba,
196 stran, 249 Kč, 10,38 €,
ISBN 978-80-7625-106-9

Prchavý čas světla Man Ray a Lee Millerová
a jejich osudové setkání v Paříži

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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Jak doopravdy funguje
česká policie, na jakých
principech stojí její každodenní činnost? Otevřená
výpověď docela obyčejného policisty, který byl
jejím příslušníkem téměř
dvanáct let.
15×21 cm, pevná vazba,
208 stran, 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-3016-0

Beletrie
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 Povídky a jedna báseň či bestseller Strážce
nádrže. Nebo si připomeňte příběh, který byl dlouhá
léta zavřený v šuplíku s názvem Tiché šlapací
království, anebo dvě novelky v jednom Posel
hydrometeorologického ústavu a To jeli dva ve vlaku.

85104

Humor, satira
Pro fanoušky laskavého humoru Zdeňka Svěráka
Povídky
a jedna báseň
Zdeněk Svěrák
15×21 cm, pevná vazba,
asi 96 stran, cca 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-3015-3

15×21 cm, pevná vazba, 280 stran,
299 Kč, 13,81 �, ISBN 978-80-247-5846-6
85012 Filmové
komedie S+S II.

Tiché
šlapací království

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

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

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

85085

Od oltáře do Santiaga

I přes veškerou snahu
procházet životem jako
víceméně seriózní,
a hlavně nenápadná
osoba, dějou se mi věci.
Ale já za to fakt nemůžu!
Vážně! Co se může, to
se podělá.
13×19 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,29 €,
ISBN 978-80-271-1784-0

aneb na svatební cestu pěšky
Petr Urban, Lukáš Hanuš,
Jana Hanušová

Kniha zachycuje příběh novomanželské pěší poutě formou
deníkových záznamů. Tato
ojedinělá a syrová zpověď
vznikla spojením „objektivních zápisků“ novomanžela
s velmi „zkresleným deníkem“
novopečené manželky.
14×21 cm, 376 stran,
379 Kč, 17,51 €,
ISBN 978-80-271-1021-6

85090

Psí hrdinové

Památná místa Járy Cimrmana
85008

Aleš Procházka

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.
17×24 cm, pevná vazba,
128 stran, 279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-247-5798-8

Co může otec udělat pro
to, aby jeho dva zhýčkaní
synové vykročili do života
tou správnou nohou?
Inženýr Spáčil má jasno.
Nachystá pro ně náročnou
zkoušku odolnosti v odlehlé horské chalupě!
13×19 cm, 252 stran,
279 Kč, 11,63 �,
ISBN 978-80-271-1710-9

Buď v pogodě
Sandra Pogodová,
Richard Pogoda

Z deníku dočaskářky –
Ten pes je chuligán!

Hoď se do pogody
Sandra Pogodová,
Richard Pogoda

B E S T S E LL

Skutečné příběhy psích bezdomovců
Olga Minaříková
Příběhy zachráněných psů
ze spolku pro opuštěná
a týraná zvířata Dočasky De
De psané s notnou dávkou
humoru pohledem jejich
dočaskářky Olgy. Vítejte
v realitě psích bezdomovců
a jejich dočasné bytné.
13×19 cm, pevná vazba,
136 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-1372-9

Tady všude byl, tady všude šel…
Radek Laudin

Chcete-li si zvednout sebevědomí a dokázat
si, že na tom nejste zas tak špatně, jsme tu
s tatou pro vás! Tady jsou naše další
příběhy plné karambolů a neskutečně
skutečných šlamastyk. Dušujeme se, že
vše, co se zde o nás dozvíte, je svatosvatá
pravda.
13×19 cm, asi 208 stran, cca 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1223-4

Publikace se symbolem

85075

Kdo nikdy nesnil
o životě na zámku…
bez střechy, ústředního
topení a s břečťanem
místo nábytku? Humorný
román o excentrické
rodině, upadajícím sídle
a záchraně rodové cti.
13×21 cm, pevná vazba,
432 stran, 449 Kč, 18,71 €,
ISBN 978-80-7625-111-3

Pořád se to...
85092

Hannah Rothschildová

Každý má svůj Everest

85103

Olivie Plachá je úspěšná
spisovatelka. Právě píše
další bestseller a kvůli tomu
se zbrkle rozhodne odejít na
volnou nohu, což byl její dávný
sen. Když se jí teď splnil,
zjišťuje, do jakého pekla se
to vlastně dostala…
13×19 cm, šitá vazba,
208 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-2095-6

Zřícenina na krku a jiné
katastrofy

85098

89169

85071

Bláznivý život na volné noze

39569

Zpěvník

Jáchyme, hoď ho do stroje!; Marečku,
podejte mi pero!; Na samotě u lesa;
Vesničko má středisková; Vrchní, prchni!

85035

Neuvěřitelné, ale skutečné
příběhy o statečných psech,
kteří neprošli speciálním
výcvikem, přesto projevili mimořádnou odvahu,
a dokonce riskovali životy,
aby zachránili své lidi.
14×21 cm, pevná vazba,
288 stran,
349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-2538-8

85033

120 nejznámějších hitů

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak

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

Skutečné příběhy psů, kteří zachránili
život svým páníčkům
Laura Greaves

Strážce nádrže

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

85011 Filmové
komedie S+S I.

Posel
hydrometeorologického
ústavu

Kristina Hlaváčková

85063

ERY

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř
17×24 cm, pevná vazba, 248 stran,
279 Kč, 12,89 �, ISBN 978-80-271-0443-7

85042

Oldřiška Ciprová

BESTSELL

9

ER

Někdo má tátu, já mám tatu. Můj tata je,
no…. takový lokální baron Prášil. Toto není
ani tak kniha, jako otevřené okno do našeho
obýváku. Přísaháme s tatou, že všechny tyto
příběhy se opravdu staly.
13×19 cm, šitá vazba, 208 stran,
249 Kč, 11,50 �, ISBN 978-80-271-2224-0
A0006 AUDIOKNIHA,
čte Sandra Pogodová a Jan Kanyza,
1 CD, 279 Kč, 11,63 €

též jako e-kniha

Beletrie
I
BEZ CELER

Opráski sčeskí historje

50007

6533

Opráski sčeskí historje

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

Opráski sčeskí historje
f koztce jaz

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

50037

10

Opráski 2021 – kalendář
jaz
30×30 cm, 24 stran, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 859-404-924-067-8

50031

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

B E S T S E LL

50035
50019

Noví povjesti čezkí jaz

21×30 cm, pevná vazba, 64 stran,
399 Kč, 18,43 €, ISBN 978-80-271-2923-2

ER

Opráski sčeskí historje –
karetní hra jaz
Ondřej Paška, David Vávra, Lukáš Kolek

Kč
Placki ěn za 29

12×17 cm, 499 Kč, 22,99 �,
EAN 859-404-924-049-4

50020

Opráski zhistorje svjeta II

62006

62005

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

Se stim
smiř

62007

I luv
Zmikund

Malí Zmiki

50002

HUZ

53011

OPRÁSKI – Naži panovňíci

Kníšata, klárové, kajsři jaz
21×30 cm, pevná vazba, 64 stran,
399 Kč, 16,63 €, ISBN 978-80-271-0672-1

Skvělé dárky
19×26 cm, pevná vazba,
96 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-1336-1

79054

Kolektiv autorů

Kolektiv autorů

79048

Vzpomínky naší babičky
Kolektiv autorů

19×26 cm, pevná vazba,
96 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-1328-6

MARVIN

Skvělé vtipy o manželství.
Kniha na každou toaletu!
Publikace, kterou můžete
darovat při příležitosti
kolaudace nového
bytu, narozenin anebo
jednoduše pro zlepšení
nálady.
17×24 cm, pevná vazba,
88 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-1346-0

Ty nejlepší vtipy od nejznámějších autorů
85001

Velká kniha vtipu – Pavel Kantorek

Pavel Kantorek
22×28 cm, pevná vazba, 256 stran, 399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-247-5745-2
85078

Velká kniha vtipu – Jaroslav Kerles

Jaroslav Kerles
22×28 cm, pevná vazba, 256 stran, 399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-2491-6
85027

Velká kniha vtipu Petra Urbana

Petr Urban
22×28 cm, pevná vazba, 256 stran, 399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-0345-4
85037

Velká kniha vtipu – Jiří Winter-Neprakta

Jiří Winter-Neprakta
22×28 cm, pevná vazba, 256 stran, 399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-0447-5
85073

Velká kniha vtipu Honzy Vyčítala

Jan Vyčítal
22×28 cm, pevná vazba, 256 stran, 399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-2222-6
85107

Petr Urban – Nové fóry ze života Rudy Pivrnce

Petr Urban
22×28 cm, pevná vazba, 176 stran, 359 Kč, 14,96 �, ISBN 978-80-271-3054-2
85101

85095

Jak si užít manželství

Velká kniha českého humoru

Česká unie karikaturistů
22×28 cm, pevná vazba, 256 stran, 399 Kč, 16,63 �,ISBN 978-80-271-1263-0

Kompletní nabídka knih na www.cosmopolis.cz

21×15 cm, 64 stran, 149 Kč, 6,21 €,
ISBN 978-80-271-1788-8
85096

Jak si užít doktora
MARVIN

Skvělé vtipy o našich
lékařích.
21×15 cm, 64 stran, 149 Kč, 6,21 €,
ISBN 978-80-271-1789-5

Já a ty
79038

WC kniha hostů

79052

Vzpomínky mojí maminky

Náš příběh
Kolektiv autorů
Ať už jde o první
okouzlení, nebo jste
spolu deset let, tahle
knížka je pro vás. Pomůže
vám připomenout
si společné chvíle
a zlomové okamžiky
vašeho vztahu.
17×24 cm, pevná vazba,
88 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-2865-5

BESTSELLE

RY

Beletrie

Antistresové omalovánky
za

E
BA RE VN Á ED IC

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

39502

3680

3681

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

Žena 50+

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

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

3928

Muž 18+

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

85034

Písně, akordy, fotky a příběh kapely
Kolektiv autorů

Zvládneš to...
62018

Jelen – Zpěvník

okamžité povzbuzení při smutku
a obavách
Kate Allan

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

3929

39516

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

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

Žena 40+

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

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

Žena 18+

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

Žena 30+

3678

Muž 60+

K266

39503

Y

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

3679

Muž 40+

Muž 50+

B E S TS E LL E R

K368

Michael Kernbach, Miguel Fernandez

EK 11od95Kč
€
ORIGINÁLNÍ DÁR

11

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

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

26×37 cm, 64 stran, 249 Kč, 11,50 �
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Omalovánky Pixel Art

44

K418

Pojďte se projít čarovným lesem, krásným,
pečlivě a podrobně
nakresleným – všechny
stránky čekají, až je
přivedete k životu
a vybarvíte. Zbavíte se
tak stresu a napětí.
25×25 cm, šitá vazba,
92 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5736-0
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Omalovánky Pixel Art – Města
30 pokladů architektury

29×29 cm, 64 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0013-2

antistresové omalovánky
Johanna Basfordová
Pojďte se projít kouzelnou zahradou, krásnou,
pečlivě a podrobně
nakreslenou – všechny
stránky čekají, až je
přivedete k životu
a vybarvíte. Zbavíte se
tak stresu a napětí.
25×25 cm, šitá vazba,
96 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-5614-1

K394

Tajná zahrada
K372

antistresové omalovánky
Johanna Basfordová

2 2

55

tajemství barev a tvarů

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

Čarovný les

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

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

Spojovačky Dot to dot

spojujte a vybarvujte
Gareth Moore
26×37 cm, 64 stran, 249 Kč, 11,50 �
ISBN 978-80-271-0110-8

Spojovačky dot to dot
Zvířata spojujte a vybarvujte

Gareth Moore
26×37 cm, 64 stran, 249 Kč, 11,50 �
ISBN 978-80-271-0292-1

VÍCE NEŽ

30 000
BODŮ

Spojte body a nechte

se překvapit

V knize je 30 velkých
propracovaných obrázků,
které objevíte po spojení
jednotlivých bodů. Témata
různá: od architektonick
jsou
ých ikon a aztéckých
vzorů až po
zdobné ornamenty
a podrobně vykreslená
zvířata. Skvělá
zábava pro všechny
milovníky kreativní práce,
dot to dot
i omalovánek, protože
každá hotová stránka
vám zároveň
poslouží jako předloha
pro vybarvení.

spojovačky

K382

spojovačky

K380

2 2
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22

33

K410

Zvěřinec omalovánky proti stresu
Claire Scullyová, Richard Merritt

K398

K390

Antistresové omalovánky

spojujte a vybarvujte
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GARETH MOORE

Proměny zvířat

antistresové omalovánky
Kerby Rosanes
25×25 cm, šitá vazba, 96 stran, 99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-247-5755-1

K397

Říše snů

89 stran omalovánek proti stresu
Kerby Rosanes

K424

Spojovačky dot to dot
Souhvězdí

od hvězdy ke hvězdě
Gareth Moore, Amanda Learmonthová
29×29 cm, 64 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0485-7

25×25 cm, šitá vazba, 96 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0139-9

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Dětská literatura

Barbora Stluková, Veronika Balcarová

40048

Nejznámější lidové písničky
– Obrázkové čtení

O třech prasátkách

O Popelce

4810

40049

O Šípkové Růžence

17×24 cm, pevná vazba, 56 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-2058-1

15×15 cm, 12 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-5341-6

Tradiční česká ŘÍKADLA
– Josef Lada
Bonus – vystřihovánky ze statku
Josef Lada, kolektiv autorů

Město spí

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

Víš, kdo
v noci pracuje,
když ty spíš?
Tato noční
knížka ti
prozradí, kteří
lidé musí být
celou noc vzhůru, abychom my ostatní mohli
klidně spát...
24x16 cm, pevná vazba, 40 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0630-1

od 4 let

26677

80084

26662

Pekelné úkoly čertí babičky

Pohádkář – O princeznách

Když se brouček probudil

21×29 cm, 88 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2890-7

17×24 cm, pevná vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0880-0

17×16 cm, pevná vazba,
56 stran, 79 Kč, 3,29 €,
ISBN 978-80-271-2427-5

26622

80083

4861

Čertí babička

Pohádkář – O vílách

Dřív než půjdem spát

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

17×24 cm, pevná vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0879-4

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

Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

Dobrodružství mašinky Vendy
26687

Veronika Kratochvilová
Jaroslava Šupová

Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

Lucie Krystlíková
Daniela Skalová

Kouzelné karamelky
na dobrou noc

26584

2996

Vánoční pohádky

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
Jana Valentovičová

25069

26557

Kouzelné vánoční sny

Nové vánoční pohádky

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

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

Pavel Vrána
Jaromír F. Palme

17×22 cm, pevná vazba,
96 stran, 99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-2855-6

Co se zlobivcem,
který lže nebo se pere?
V deseti pohádkách
ochutná deset dětí deset
kouzelných karamelek
cukrářky Sladké a zažije
deset dobrodružných
výprav do sladké říše.
17×24 cm, pevná vazba,
80 stran, 99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-2570-8

Andílkovo vánoční putování

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

26675

Andílci se perou

Kateřina Kubalová
Zdeňka Študlarová

Mašinka Vendy dosloužila
a bojí se, že bude rozebraná
a poslaná do sběru. To ale
netuší, jaké překvapení
ji čeká. Spolu se svým
kamarádem vagónkem
Edou bude vozit návštěvníky
v zoologické zahradě.
17×24 cm, pevná vazba,
96 stran, 219 Kč, 9,13 �,
ISBN 978-80-271-1798-7

Zuzana Pospíšilová
Zuzana Osako

Ilona Komárková
Petr Wagner

Zuzana Pospíšilová
Barbara Issa Wagner

26656

Domeček pro šneka
Palmáce
Zuzana Pospíšilová
Lucie Velíšková

21×29 cm, pevná vazba,
80 stran, 99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-2211-0

63071

26679
27074
26660

Zazpívejte si s dětmi
nejznámější a nejoblíbenější vánoční koledy. Součástí
knihy je příloha s obrázky
vánočních motivů, které si
můžete společně vystřihnout a postavit si zimní
vesničku nebo betlém.
22×28 cm, pevná vazba,
56 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-247-4688-3

Iva Gecková
Drahomír Trsťan

Plnou parou do pohádky

Anežka touží být
baletkou, a tak si na
mamince vyprosí opravdovou baletní sukni.
To ale ještě netuší, že
sukýnka bude kouzelná
a že se díky ní ocitne
v pohádkové říši.
17×24 cm, pevná vazba,
80 stran, 219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-2243-1

Bonus – vystřihovánky k Vánocům
Josef Lada, kolektiv autorů

15×15 cm, 12 stran,
119 Kč, 5,50 �,
ISBN 978-80-271-2554-8

IK AC E
BA RE VN É PU BL

Čertí babička je pro
každé peklo poklad –
má elánu za sto čertů
a se vším si ví rady.
Chcete se dozvědět, co
udělala, když odhalila
krádež ve spíži, nebo jak
vyráběla netopýří sádlo?
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-1013-1

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

Tradiční české KOLEDY
– Josef Lada

Přečtěte si s dětmi
a naučte je nejznámější
a nejoblíbenější lidová
říkadla. Součástí knihy je
i pravý český statek s domácími zvířátky, který si
můžete s dětmi vystřihnout
a sestavit.
22×28 cm, pevná vazba,
56 stran, 299 Kč, 12,46 €,
ISBN 978-80-247-5096-5

Iva Gecková
Drahomír Trsťan

Anežka a kouzelná baletní
sukýnka

Kamila Skopová

Kamila Skopová

Veronika Balcarová

Iva Gecková
Drahomír Trsťan

Parní lokomotiva
Třistadesítka vypráví
pohádkové příběhy
o setkání s vílou, vodníkem a dalšími nadpozemskými bytostmi. Co vše
asi zažije ve výtopně
a na trati?
17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 259 Kč, 10,79 �,
ISBN 978-80-271-1211-1

15×15 cm, 12 stran,
119 Kč, 5,50 �,
ISBN 978-80-271-2553-1

O Sněhurce a sedmi
trpaslících

80103

Pekelné příběhy čertí babičky

Iva Hoňková

Kamila Skopová

15×15 cm, 12 stran,
119 Kč, 5,50 �,
ISBN 978-80-271-2555-5

Nejznámější lidová říkadla
– Obrázkové čtení

Zahrajte a zazpívejte
si s dětmi nejznámější
a nejoblíbenější lidové
písničky. Součástí knihy
je i pravý český les se
zvířátky, který si můžete
s dětmi vystřihnout
a sestavit.
22×28 cm, pevná vazba,
56 stran, 299 Kč, 12,46 €,
ISBN 978-80-247-5052-1

Pohádky, příběhy

Kamila Skopová

17×24 cm, pevná vazba, 56 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-247-3306-7

80091

80090

Bonus – vystřihovánky z přírody
Josef Lada, kolektiv autorů

40050

Veronika Balcarová

Přečtěte si s dětmi
oblíbené české pohádky. Obrázkové čtení je
u dětí velmi oblíbené
a pročítání knížky pro
ně tak může být velkou
zábavou i bez znalostí
písmenek.
17×24 cm, pevná vazba,
56 stran, 179 Kč, 8,27 €,
ISBN 978-80-271-2258-5

Tradiční české PÍSNIČKY
– Josef Lada

od 2 let

80096

80069

Nejznámější lidové pohádky –
Obrázkové čtení

IK AC E
BA RE VN É PU BL

80089

80127

Leporela, říkadla, písničky

26668

12

24 vánočních příběhů
do adventního kalendáře
Petr Šilha

Vánoční knížka
pro rodiče
a zvědavé děti
s vystřihovacími
ozdobami,
která zpříjemní
čekání
na Ježíška.
21×30 cm, 48 stran,
199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-0397-3

Dětská literatura

BES
26503

26609

Zlobivé pohádky

Psí pohádky

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

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

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

2995

26621

Pohádky z parkoviště

Kočičí pohádky

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

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

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

26652

Zuzana Pospíšilová
Zuzana Dreadka Krutá

26549

26567

26599

Pohádkové uspávanky

Dobrodružství pana Kolečka
Pohádky od Hvězdy

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, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5714-8

Zuzana Pospíšilová
Veronika Kubáčová

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

26555

26649

26666

Pohádky z pokojíčku

Trpaslíci z pařezového
domečku

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Ladislava Horová
Patricie Koubská

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

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0791-9
26640

Bonifác zase řádí
v psí školce
Iva Gecková
Michal Sušina

17×24 cm, pevná vazba,
88 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-2530-7

Skopičiny kocoura Silvestra
26657

Iva Gecková
Michal Sušina

Iva Gecková
Bára Buchalová

Trpaslík Smůla
z Pohádkového lesa
je prostě smolař. Co
může, to pokazí. Pak se
ale Karkulka Červená
rozhodne, že ho té jeho
smůly smůlovaté zbaví.
Podaří se jí to?
17×22 cm, pevná vazba,
64 stran, 189 Kč, 8,73 €,
ISBN 978-80-271-2012-3

Zuzana Pospíšilová
Linh Dao

Lenka Jakešová
Dagmar Medzvecová
Proč modřín na zimu
opadává? Jak je
možné, že jedličce rostou
šišky nahoru? A jaký tvar
listů má lípa? Začtěte
se do lesních pohádek
datlího tatínka a vše
se dozvíte!
17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-2571-5

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-2551-7

Velká smůla trpaslíka Smůly

26633

Jak to chodí v psí školce

Pohádky z lesa

Bohunka Trelová
Michal Sušina

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-2052-9

Ladislava Horová
Zdeňka Študlarová

Vodník Eda je nejzvědavějším obyvatelem
třeboňského rybníka
Svět. Jednoho dne se
vydá do světa lidí. Jenže
udeří zima a rybník mu
zamrzne. Co teď? Pomůže mu fenka Betynka?
17×24 cm, pevná vazba,
88 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2514-2

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

Sportovní pohádky

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

Pohádkové přátelství

Dědeček Zdeněk neumí
vyslovovat R a Ř. Když
po něm vnoučata začnou
chtít pohádky o Karkulce
nebo velké řepě, raději
si vymyslí vlastní povídačky, ve kterých žádné
R nebo Ř nenajdete.
17×24 cm, pevná vazba,
80 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2851-8

Chechtavé pohádky

Zuzana Pospíšilová
Josef Pospíchal

BES

Dědečkovy povídačky

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

26570

26580

BES

26081

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-0050-7

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

Hasičské pohádky

26669

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Študlarová

Kniha skřítků náladovníčků
26078

26581

Knihovnické pohádky

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

Iva Gecková
Bára Buchalová

Malá Adélka musela
jednou k paní doktorce.
Vzala si s sebou svou
hračku lišku Šišku, ale
po vyšetření ji zapomněla
v čekárně. Co všechno
liška Šiška zažije s místními hračkami?
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2106-9

Záchranářské pohádky

26673

26553

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Študlarová

Liška Šiška u doktora

Napadlo vás někdy,
co asi ve školce dělají
hračky, když všechny
děti odejdou odpoledne
s rodiči domů? Prožijte
jedno velké narozeninové
dobrodružství spolu
s liškou Šiškou!
17×22 cm, pevná vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2079-6

Policejní pohádky

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-2454-1

Cena knihovníků ankety
20
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Iva Gecková
Bára Buchalová

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

26663
Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

26650

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

Kdesi leží hrad Vidlákov, kde
žije Mňuk a s ním pět strašidel. Jednou na hrad přijede
výprava dětí a strašidla se
nestačí divit. Děti se jich
vůbec nebojí. Rozhodnou se
vypravit do Muzea strašení
a něco se přiučit.
16×23 cm, pevná vazba,
96 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2225-7

Rybářské pohádky

Liška Šiška ve školce

Bubákov
80073

Michal Vaněček, Václav Ráž,
Renata Petříčková

26643

80120

Strašidla z Vidlákova

13

Silvestrovi připadá
jeho kočičí život nudný.
Chtěl by, aby ho lidé
obdivovali jako exotická
zvířata v zoo. Ale jak
na to? Veselé příhody
doprovázejí hravé úkoly
a básničky pro děti.
17×24 cm, pevná vazba,
80 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-2212-7

Publikace se symbolem

S povídkami na dobrou noc
Dagmar Medzvecová

Malí skřítci náladovníčci žijí v dětských
hlavičkách a v zákoutích
jejich pokojíků. Můžou
za střídání jejich nálad,
rozmarů a chování.
Jestlipak se neukrývají
i u vás doma?
17×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-2905-8

též jako e-kniha

Dětská literatura
E
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Pohádky, příběhy
Sandra Dražilová Zlámalová
Marie Koželuhová

Sandra Dražilová Zlámalová
Marie Koželuhová

Čertíka Zbrklíka potkává
v pekle jeden malér za druhým. Nedopatřením vytopí
peklo, pak málem nechá
shořet pekelné listiny.
Povede se mu ve světě lidí
zmoudřet a zbavit se své
zbrklosti?
17×24 cm, pevná vazba,
88 stran, 219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-2580-7

55034
26685

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

26665

Kamarádi na výletě

17×24 cm, pevná vazba,
104 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2210-3

17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 239 Kč, 10,99 €,
ISBN 978-80-271-2540-1

Lenka Jakešová
Dagmar Medzvecová

80107

26671

Čumidlo a fujtajblíci
se školáky

Za zvířátky na farmu
Marcela Kotová
Michal Sušina

17×22 cm, pevná vazba,
56 stran, 99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-2573-9

9162

26617

Strašidlář – Mezi námi
ze záhrobí

Kouzelná zahrada Pohádky
pro dobré sny a zdravý spánek

17×24 cm, pevná vazba,
64 stran, 198 Kč, 8,32 �,
ISBN 978-80-247-5629-5

Aneta Pavlová
Kateřina Kofroňová
17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-0612-7

26681

2972

Lucinka a kouzelná
zvířátka

Výlet do Pekla

17×22 cm, pevná vazba,
96 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-1053-7

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-247-4034-8

od 6 let

Eliška Mauleová

Ivanka Melounová
Veronika Kubáčová

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
R
E
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E
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26587

26578

Zimní škola v přírodě
Tajemné stopy

Veronika zlobidlo
Lenka Rožnovská
Bára Buchalová

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-247-5830-5

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

Strašidýlko Josífek
2907

Zuzana Pospíšilová
Jana Valentovičová

Eliška Mauleová

Povídání se zvířátky
Ivanka Melounová
Veronika Kubáčová

BES

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 �,
ISBN 978-80-247-3429-3
T S E LL E R

Cestování po světě
2951

80105
27076
2956
26641

Křeček v utajení

26655

Čarodějnice Bordelína

Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

Kubík má rád legraci
a občas lumpačí. Když ho
omrzí hraní s jeho sestřičkou Lucinkou, vydá se
s autíčkem na napínavou
cestu plnou úžasných
setkání a neočekávaných
překvapení.
17×22 cm, pevná vazba,
88 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-1387-3

Lumpíček a Rošťanda

BES

17×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-2237-0

16×23 cm, pevná vazba,
80 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-2067-3

Kubík a autíčko

Pojďte spolu s Lucinkou
a Kubíkem prožít nezapomenutelné chvíle při
čekání na příchod malého
sourozence. Dobrodružství
nekončí příchodem miminka
z porodnice domů, pořádná
zábava teprve začíná…
17×22 cm, pevná vazba,
88 stran, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-1213-5

2011

Petra Martišková
Zdeňka Študlarová

E
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Eliška Mauleová

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

Nepovedené kouzlo –
Emilka a ztracená škola

Hynek Klimek
Zdeňka Študlarová

Čtrnáct půvabných,
vtipných a veselých pohádek o myších a lidech,
nafoukaných princeznách,
zoufalých královských
otcích a chytrých trpaslících, které si s chutí
přečte i dospělý.
17×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2433-6

Lucinka, Kubík a miminko

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

Kamarádi ze záhrobí

Sandra Dražilová Zlámalová
Marie Koželuhová

Pohádky 14 království
Antonína Kršková

Vydejte se s pandou
Fandou do světa
fantazie! Proletíte se
vesmírem, přistanete
na Venuši a dokonce
se zúčastníte i Lesních
olympijských her pro
zvířátka.
17×24 cm, pevná vazba,
96 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2060-4

26659

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0832-9

Hopsagónyje

Monika Nikodemová
Veronika Balcarová

26637
Iva Gecková
Josef Pospíchal

Zažijte s Eliškou a Jakubem úžasná prázdninová
dobrodružství na babiččině zahrádce, poznejte
spousty neobvyklých bytostí
a seznamte se s různými
druhy zeleniny a jejich
vlastnostmi.
17×24 cm, pevná vazba,
88 stran, 219 Kč, 9,13 �,
ISBN 978-80-271-1704-8

Panda Fanda

První čtení

od 6 let

Babiččina kouzelná zahrádka
26689

26678

Neplechy čerta Zbrklíka

2908

14

Ivanka Melounová
Veronika Kubáčová

BES

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 €,
ISBN 978-80-247-3431-6
T S E LL E R

26651

26615

26556

Na Elzu je spolehnutí

Kouzelné sedlo

Do lavic!

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-2085-7

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 189 Kč, 8,73 €,
ISBN 978-80-271-0579-3

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

Zuzana Pospíšilová
Eva Rémišová

Zuzana Pospíšilová
Daniela Skalová

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

26607

26626

26575

Nezralá, Hruška, k tabuli!

Psí hrdina

Prázdniny s drakem

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

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

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

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Zuzana Pospíšilová
Daniela Skalová

Dětská literatura
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pokračování série na straně 22

Kouzelná třída v muzeu

Kouzelná třída

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

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

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

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

B E S T S E LL

26653

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

Zuzana Pospíšilová
Daniela Skalová

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

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

26638

Malá Ema

Zuzana Barilová
Markéta Vydrová

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-3501-6

27512

Konec zlobení

2955

Čarodějnice Eulálie

2954

26632

26670

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

ER

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

Kouzelná třída,
příběh pokračuje

Kouzelná třída o Vánocích
26688

Kouzelná třída v zoo

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

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 €,
E R ISBN 978-80-247-5377-5
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Nechte si vyprávět, jak
tráví adventní čas žáci
kouzelné třídy, a načerpejte tu pravou vánoční
atmosféru při zdobení
stromečku nebo pečení
cukroví. A dozvíte se,
zda i víly dostávají dárky.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 219 Kč, 9,13 €,
ISBN 978-80-271-1799-4

Pro genetick ou metodu čtení

Týden mezi indiány

Zajímalo by vás, jak to
chodí mezi indiány? Vítejte
v indiánském táboře. Právě
zmizel totem a Velká noha,
vůdce nepřátelského
kmene, tu zanechal tajemný
vzkaz. Co teď? Dobrodružství začíná!
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-0703-2

Seznamte se s Matyldou!
Mít za sestru prvňačku
Matyldu je tak trochu
katastrofa. Je to totiž
třeštidlo a potrhlík. A když
si Matylda umane, že bude
sekat latinu, kouká z toho
pěkná lapálie.
17×22 cm, pevná vazba,
88 stran, 239 Kč, 10,99 €,
ISBN 978-80-271-0242-6

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

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

9101
Daniel Defoe

Jules Verne

15×24 cm, 72 stran,
159 Kč, 6,41 �,
ISBN 978-80-247-3385-2

Petr Kopl

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
mnohastránkovými knihami.

9138

Kniha džunglí

15×24 cm, 72 stran, 159 Kč, 6,41 �,
ISBN 978-80-247-3388-3

Rudyard Kipling

Petr Kopl

Morgavsa a Morganka
jsou čarodějky. Tedy
vlastně jenom Morgavsa.
Morganka se 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

B E S T S E LL

80158

Slovutný Sherlock Holmes vyráží do akce!
Tentokrát v tajuplně strašidelném dobrodružství. Dojde nejenom na vyšetřování zločinu,
ale i k vyhrocení vztahu mezi Sherlockem
Holmesem a jeho přítelem Dr. Watsonem…
Skvělý příběh ze série Victoria Regina,
která již několikrát dostala cenu za nejlepší
komiks.
17×24 cm, cca 160 stran,
asi 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-2231-8

80097

15×24 cm, 104 stran,
199 Kč, 8,96 �,
ISBN 978-80-247-4312-7

Morgavsa a Morgana
– Dračí chůvy

9104

20 000 mil pod mořem

Robinson Crusoe

Morgavsa a Morgana
– Živelné měňavice
Petr Kopl

80194

Sherlock Holmes
– Ďáblovo kopyto

Lenka Rožnovská
Katarína Ilkovičová

E
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80122

Komiksy

Autíčko Karlík

Lenka Rožnovská
Katarína Ilkovičová

26551

Zuzana Pospíšilová
Daniela Skalová

Kocour Josef
26597

Lenka Rožnovská
Markéta Vydrová

26624

26595

Ty, ty, ty, Matyldo!

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,
80 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2600-2

Publikace se symbolem

ER

Morgavsa a Morgana
– Princezna čarodějka
Petr Kopl

Čarodějky Morgavsa
a Morgana konečně
dorazily na Island, kde se
musí střetnout s čarodějnicí Agátou, která ovládla
ničivou sílu draků. Jak asi
obstojí proti nejmocnější
čarodějce všech dob?
19×26 cm, pevná vazba,
80 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-1778-9

též jako e-kniha
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Dětská literatura

Jazyky, dvojjazyčné čtení
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

Naučte se společně 1234
anglických slovíček pomocí
hravých a názorných ilustrací, které dětem usnadní
jejich rychlé zapamatování.
Na konci knížky nechybí
česko-anglický slovníček
s výslovností.
22×28 cm, pevná vazba,
120 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0697-4

Hravá angličtina v křížovkách 3
26566

Více než 100 křížovek a osmisměrek
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Hravá angličtina v křížovkách 2
26565

26537

80079

Obrázkový slovník pro děti
Veronika Janů
Zdeňka Študlarová

od 7 let

Hravá angličtina v křížovkách

1234 anglických slovíček

Pokračování úspěšné
luštitelské knížky děti opět
zahrne spoustou křížovek,
osmisměrek a úžasných
omalovánek, se kterými
pro ně bude procvičování
anglických slovíček jedna
velká hra.
21×29 cm, 88 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5686-8

Více než 100 křížovek a osmisměrek
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Vyluštili jste už první dvě
knížky ze série Hravá
angličtina v křížovkách?
Pusťte se do třetího dílu!
Kromě nové slovní zásoby
na vás opět čekají oblíbené
omalovánky a nová dávka
křížovek a osmisměrek.
21×29 cm, 88 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5687-5

Pracovní sešity, zábava, hry, písničky
Grafomotorika – Moje první
písanka
Nácvik psaní písmen a číslic
Helena Uhlířová

S touto knížkou ti půjde
psaní hezky od ruky! Snadný
nácvik psaní písmen je
doplněn obrázky a texty, se
kterými pro tebe bude psaní
hračka. Zábavnou formou
hravě zvládneš všechny základní tahy písmen a snadno
se naučíš psát i číslice.
21×29 cm, 88 stran,
179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0859-6

Hádanky, křížovky, texty a úkoly
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

26654

Kouzelná kniha babičky Jůlinky
Čtení s porozuměním textu
Marcela Kotová
Kateřina Kofroňová

21024

Z předškoláka školákem
Michaela Pugnerová
Ivana Dušková

21×29 cm, 160 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0573-1

26642

63046

Rozhýbej svůj jazýček
Zábavné hry pro rozvoj řeči

Kresbičky lehkou rukou
Mayuko Asano

21×21 cm, pevná vazba,
112 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2180-9

17×24 cm, 168 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-1955-9

Václav Ráž

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

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

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

27068

Napiš správně dě, tě, ně,
bě, pě, vě, mě Křížovky,
osmisměrky, doplňovačky

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

26079

Zábavné luštění a spojovačky
pro šikovné děti

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Študlarová

Písmenka v hádankách
a křížovkách

Poslouchám pohádku
a čtu podle obrázků

Marcela Kotová

80136

80185

S autíčkem Ferdou
zažiješ dobrodružství
a skvělou zábavu.
Objev městečko
Kolečkov, poznej
různá auta i vozidla
a vyřeš všechny
zapeklité úkoly.
21×26 cm, šitá vazba,
48 stran, 169 Kč, 6,99 �,
ISBN 978-80-271-1374-3

26608

Abeceda v hádankách

Z. Pospíšilová, D. Trsťan

Seznamte děti s abecedou
netradičním způsobem.
V pracovním sešitě na ně
čekají texty s úkoly,
hádanky a křížovky, díky
nimž si ukrátí dlouhou
chvíli a navíc si rozšíří
slovní zásobu.
21×29 cm, 136 stran,
229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-2565-4

17×24 cm, pevná vazba,
88 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2906-5

Svět aut – zábavné aktivity
Kolektiv autorů

80058

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

Marcela Kotová
Veronika Kubáčová

Chtěli byste prožít pohádková dobrodružství
na vlastní kůži stejně
jako Terezka? Stačí
otevřít kouzelnou knihu
babičky Jůlinky plnou
napínavých příběhů
a zábavných úkolů.
21×29 cm, 128 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-2209-7

21×30 cm, pevná vazba,
88 stran, 99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0761-2

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

Čti, lušti, vybarvuj
a zjisti, jak to chodí
ve škole! Soubor
veselých hádanek,
křížovek a textů
s úkoly je určený pro
zvídavé děti mladšího
školního věku.
21×29 cm, 120 stran,
229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-1315-6

Pracovní sešit plný
křížovek, hádanek
a krátkých textů s úkoly
čeká na malé čtenáře.
Děti si procvičí abecedu
a na jednoduchých textech s úkoly si natrénují
čtení a psaní.
21×29 cm, 136 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-1308-8

Milena Drtinová

Helena Uhlířová

26080

26684

26683

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

26631

Barevná pohádková
abeceda pro malé počtáře

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

Kdo a co je ve škole

Lušti, hádej, čti si

80006

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

Skryté obrázky pro šikovné děti
Kolektiv autorů

21×29 cm, 112 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2490-9
26623

Vyjmenovaná slova –
doplňovačky…
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

21×29 cm, 80 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0702-5

27069

Vraťte se za Jasmínou
Bílou a vyzkoušejte si
úkoly, které řešili i žáci
v Kouzelné třídě. Bude
vám k tomu stačit tužka,
pero, barevné pastelky
a hlavně vlastní bystrá
hlava.
21×29 cm, 80 stran,
219 Kč, 10,12 €,
ISBN 978-80-271-2594-4

80140

Úkoly, křížovky, doplňovačky
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

79010

26672

Kouzelná třída – pracovní sešit

Napiš správně i/y po měkkých
a tvrdých souhláskách
Křížovky, doplňovačky, osmisměrky
Zuzana Pospíšilová, Drahomír Trsťan

Tápou vaše děti, kdy
napsat ve slově Y a kdy
I? V tomto hravém pracovním sešitě se seznámí
se zákonitostmi psaní i/y
po měkkých a tvrdých souhláskách. Naučte školáky
psát bez chyb!
21×29 cm, 168 stran,
229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-2550-0

80142

Zábavné skládačky
a vystřihovánky
pro šikovné děti

Dokážeš najít přes 300
skrytých obrázků? Čekají
tě super zábavné aktivity! Naučíš se soustředit
na detail a parádně
kreslit. Procvičíš si čtení
a získáš skvělé logické
myšlení.
21×28 cm, 104 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2473-2

Václav Ráž

21×29 cm, 64 stran,
159 Kč, 7,35 €,
ISBN 978-80-271-2480-0
80137

Zábavné úkoly
pro šikovné děti
Václav Ráž

21×29 cm, 64 stran,
159 Kč, 7,35 �,
ISBN 978-80-271-2458-9

Kolektiv autorů

Knížka plná parádní dinosauří
zábavy! Uvnitř najdeš dinosauří spojovačky, nejrůznější
hry, puzzle i omalovánky. A po
vyluštění skvělých hádanek
a splnění všech úkolů na tebe
jako BONUS čeká úžasná
pravěká desková hra.
21×26 cm, šitá vazba,
48 stran, 169 Kč, 7,81 €,
ISBN 978-80-271-2596-8

80193

Wrightová, Felicity Frenchová

Zápisník pro správné holky
– Bájní jednorožci
Kolektiv autorů

K453

Soukromý deník
tohle jsem já (osobní záležitosti)
Cindy Wildeová

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

Kolektiv autorů

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

Jednorožci a lamy – kniha plná
zábavy
Václav Ráž

Pojď si hrát s roztomilými jednorožci a lamami! Čekají na tebe
nádherné samolepky,
spojovačky, bludiště,
hlavolamy, hádanky,
omalovánky a spousta
další zábavy.
21×29 cm, 60 stran,
199 Kč, 8,29 €,
ISBN 978-80-271-1375-0

Konečně je tady
zápisník, kam si
zaznamenáš úplně
všechno! Jaká jsi, co
tě baví a zajímá, jaké
máš sny i plány, co
ty a móda a spoustu
dalších super věcí.
14×18 cm, pevná vazba,
64 stran, 159 Kč, 6,63 €,
ISBN 978-80-271-1783-3

22×31 cm, šitá vazba, 96 stran,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-2907-2

80094

Kolektiv autorů

Pusť se do zábavných aktivit
a luštění s poníky! Chceš
zjistit, co poníci jedí, kde žijí
a hlavně jak si hrají? Čekají
na tebe spojovačky, bludiště, hry, hádanky, omalovánky a hlavně krásné obrázky
kouzelných poníků.
21×26 cm, šitá vazba,
48 stran, 79 Kč, 3,29 €,
ISBN 978-80-271-2836-5

K485

Můj jednorožec a já moje
myšlenky, moje sny, můj kouzelný
kamarád Ellen Baileyová, Becca

Království her – jednorožci
a lamy

Zápisník pro správné holky
– Úžasné lamy
Kolektiv autorů

Kniha plná super zábavy
s oblíbenými jednorožci
a lamami! Naučíš se je
kreslit, projdeš s nimi
bludišti, budeš je hledat
v obrázcích a užiješ si
skvělou zábavu i se
samolepkami.
21×28 cm, 104 stran,
249 Kč, 10,38 €,
ISBN 978-80-271-1793-2

Přestávkovník
Kolektiv autorů

Do tohoto zápisníku
si můžeš zaznamenat
úplně všechno! Co tě
nejvíc baví, jaké
máš sny, jaká hudba
nebo filmy se ti líbí
a mnoho dalších
úžasných věcí.
14×18 cm, pevná vazba,
64 stran, 159 Kč, 6,63 �,
ISBN 978-80-271-1782-6

Přestávky ve škole už nikdy
nebudou nuda! Přestávkovník ti přináší nepřeberné
množství her. Některé hry
jsou pro jednoho, jiné pro
dva nebo více hráčů. A co je
nejlepší? Potřebuješ k nim
většinou jen papír a tužku.
16×23 cm, 112 stran,
179 Kč, 7,46 �,
ISBN 978-80-271-1780-2

80045

Zápisník pro správné holky
– Jednorožec

Moje kamarádky

Kolektiv autorů

Kolektiv autorů

14×18 cm, pevná vazba,
64 stran, 79 Kč, 3,29 �,
ISBN 978-80-271-0099-6

14×18 cm, pevná vazba,
64 stran, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-271-0275-4

Máš spoustu báječných kamarádek? Zaznamenej si o nich
všechny důležité věci – co je baví, co mají rády a co vás
spojuje.
Můžeš si sem nalepit společná selfíčka a popsat vaše společné zážitky. Nechybí ani kolonky, kam ti kamarádky samy napíší vzkaz nebo
nakreslí obrázek. Tenhle zápisník musí mít každá správná holka!

80061

Zápisník pro správné holky
– Hříbátka

Kolektiv autorů

Kolektiv autorů

14×18 cm, pevná vazba, 64 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0491-8

14×18 cm, pevná vazba, 64 stran,
79 Kč, 3,29 �,
ISBN 978-80-271-0492-5

27538

Logohrátky

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Študlarová

24×17 cm, pevná vazba, 120 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-3975-5

Čtení s babičkou
Marcela Kotová
Veronika Kubáčová

Malá Rozárka si
se svou babičkou ráda
vypráví a čte o domácích
zvířátkách. Poznává
jejich život, řeší zábavné
úkoly a také zkouší číst
podle obrázků, protože
písmenka ještě nezná.
17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 219 Kč, 9,13 �,
ISBN 978-80-271-1379-8

26590

21×29 cm, 80 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-0625-7

21041

Dušana Votavová

14×18 cm, pevná vazba, 112 stran, 179 Kč, 7,46 �,
ISBN 978-80-271-1781-9

Domácí zvířátka

26618

Malované pranostiky

Kolektiv autorů

Malované křížovky a osmisměrky
pro prvňáky a druháky
Více než 100 křížovek a osmisměrek
Zuzana Pospíšilová, Drahomír Trsťan

27530

80060

80191

80023

Zápisník pro správné holky
– Štěňata

Zápisník pro správné holky
– Koťata
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Nejlepší české papírové
skládačky

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 z papíru
21×29 cm, 64 stran,
149 Kč, 6,26 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0001-9

80195

Kolektiv autorů

BES

Svět poníků – Kouzelné aktivity
80161

80154

Dinosvět – zábavné aktivity
z pravěku

Kolektiv autorů

80190

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,
99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-2056-7

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

Pravé české papírové skládačky
80009

Thade Precht

80186

Václav Ráž

Papírové vlaštovky

80192

Velká kniha spojovaček
pro šikovné děti

K459

80095

Dětská literatura

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

Publikace se symbolem

Další malované křížovky a osmisměrky pro prvňáky a druháky
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

též jako e-kniha

Dětská literatura
K493

K496

Fotbalová bludiště

K361

Bludiště 3 Zámek v oblacích

13×20 cm, 160 stran,
149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-271-1323-1

ISBN 978-80-271-1792-5

Najdi ukradený bludný kámen

ISBN 978-80-247-5504-5
K428

Bludiště 2 Záhada Zlaté věže

K456

Paul Moran, Simon Ecob,
Stuart Taylor

Hiro Kamigaki, IC4DESIGN
26×35 cm, pevná vazba, 36 stran, 249 Kč, 11,50 €,

Najdi mě! Mořské dobrodružství
s vlkem Bernardem
ISBN 978-80-271-2909-6

Už jste někdy potkali vlka v brýlích?
Asi ne, ale Bernard je opravdu potřebuje.
V těchto knihách je spousta hledacích
her a aktivit, které budou bavit Bernarda
i malé čtenáře, a ještě jim zostří zrak.

BES

Kamila Skopová, Pavel Maťátko

21×30 cm, 64 stran,
169 Kč, 7,81 �,
ISBN 978-80-271-0601-1

K505

40088

Najdi mě! Dobrodružství
ve vzduchu

Nejznámější slovenské
lidové písničky a koledy
s úpravou pro klavír a s akordy
pro kytaru

22×31 cm, pevná vazba,
cca 48 stran, asi 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-3083-2

Kamila Skopová, Tomáš Sýkora

21×30 cm, 80 stran,
199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-1679-9

JUPÍ
80007

80000

80008

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, Ani
k stáru a mnoho dalších.
22×28 cm, pevná vazba,
88 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-5874-9

4887

Nejznámější české a moravské koledy s úpravou pro
klavír a s akordy pro kytaru

Agnese Baruzziová

Nejznámější dětské písničky
Zdeněk Svěrák
Jaroslav Uhlíř

K506

22×31 cm, pevná vazba,
cca 48 stran, asi 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-3084-9

Najdi mě! Lesní dobrodružství
s vlkem Bernardem
ISBN 978-80-271-2908-9

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř,
Vlasta Baránková

BL IK AC E
BA RE VN É PU

Najdi mě! Dobrodružství
pod zemí
Agnese Baruzziová

K486

Písničky z pohádek a filmů

ERY

Myslíte, že jste dobrý detektiv? Zvládnete projít složitá bludiště? Tak to se vám budou
knihy o bludišťovém detektivu Pierrovi určitě líbit. Fantastické ilustrace se stovkami
drobností vás zabaví na dlouhé hodiny a dobře si procvičíte postřeh a pozornost. Letos
vyšel již třetí díl této oblíbené série, Zámek v oblacích!

K487

Agnese Baruzziová
22×31 cm, pevná vazba, 48 stran, 199 Kč, 9,19 �

B E S T S E LL

ISBN 978-80-271-0514-4

Kde je jednorožec?
hledej a najdi

24×33 cm, pevná vazba,
48 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0073-6

Bludiště Staň se soukromým
detektivem

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř
Vlasta Baránková

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

40011
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Nejznámější české a moravské
lidové písničky
s úpravou pro klavír a s akordy pro kytaru
Kamila Skopová, Tomáš Sýkora

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

V tomto úžasném zpěvníku
najdete nejnovější hity
z dílny oblíbených autorů.
Knížka je skvělou pomůckou také pro paní učitelky
nebo vychovatelky, které
děti doprovázejí na klavír,
kytaru nebo flétnu.
21×30 cm, pevná vazba,
88 stran, 299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-271-0000-2

Čtení s poučením
Marcela Kotová
Zuzana Dreadka Krutá

Vypravte se s letadýlkem
Vášou na cestu kolem
světa a zažijte společně
dobrodružství. Zjistíte, jak
žijí lidé u nás a v cizích
zemích, a dozvíte se
spoustu nových věcí.
Tak nasedat a letíme!
17×22 cm, pevná vazba,
104 stran, 239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-2530-2

62028

Holky, to musíte vědět!
A dospívání bude v pohodě…
Ilona Einwohlt

Najednou je všechno jinak?
Spadla jsi do puberty?
To nic...! Z knihy všechno
pochopíš. Najdeš odpovědi
na možná i trochu trapné
otázky, a také rady a nápady, s jejichž pomocí toto
nesnadné období projdeš
v pohodě a bez stresu.
17×24 cm, šitá vazba,
96 stran, 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1368-2

od 2 let
26536

K490

50036

První encyklopedie

Velká zelená kniha zábavné
eko aktivity John Bigwood,

Příběhy budov

Zuzana Pospíšilová
Eva Rémišová

Georgie Fearns, Ed Myer,
Charlotte Pepper, Damara Strong

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

21×30 cm, šitá vazba, 128 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-2917-1

Patrick Dilllon
Stephen Biesty

21x28 cm, 104 stran,
349 Kč, 14,54 €,
ISBN 978-80-271-2268-4

2979

26613

52035

Hravá autoškola

Alenka lékařka
O našem těle

Objevujeme architekturu

Zuzana Pospíšilová
Eva Rémišová

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

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

17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0539-7

Ptáci

K466

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

25×34 cm, pevná vazba,
72 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2263-9
63536

Téměř tajný průvodce
dospíváním
Ilona Einwohlt, Katharina
Vöhringer

19×23 cm, pevná vazba,
120 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-3453-8

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

K449

26664

Letem světem s Vášou

Eduard Altarriba,
Berta Bardi i Milà

24×24 cm, pevná vazba,
48 stran, 279 Kč, 12,89 €,
ISBN 978-80-271-2475-6

K447

poznej 85 zajímavých druhů
Holger Haag
Víte, jak vypadá ťuhýk či
šoupálek? Kniha představuje 85 nejčastěji se
vyskytujících evropských
ptačích druhů. S trochou
trpělivosti a štěstí
většinu z nich objevíte
i ve svém okolí.
13×19 cm, šitá vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0825-1

Rostliny
poznej 85 zajímavých druhů
Ursula Stichmann-Marny

13×19 cm, šitá vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0864-0
K448

Stromy
poznej 85 zajímavých druhů
Holger Haag

13×19 cm, šitá vazba,
112 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0824-4

Dětská literatura
80014

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

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

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

Josef Lada, kolektiv autorů

Josef Lada, kolektiv autorů
Rádi byste dětem vyprávěli o českých tradicích? V této knize
vám přiblížíme nejen ty nejznámější svátky, zvyky a obyčeje, ale
také zde najdete známá lidová říkadla, pořekadla, pranostiky
i oblíbené písničky a koledy, které neodmyslitelně patří k tradičnímu českému roku.
22×28 cm, pevná vazba, 224 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-247-5173-3

K467

80054

80018

Divy světa

Staré řecké báje a pověsti
pro děti

Kouzelné pověsti pražské
aneb Jak to bylo doopravdy

Michal Vaněček, Václav Ráž

Michal Vaněček, Renata Petříčková,
Václav Ráž

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

26×35 cm, pevná vazba,
104 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-2264-6
K482

80037

80081

Bajky z farmy zvířat
Kamarády nikdy nenecháváme
v nouzi

Kouzelné pověsti našich
krajů

Michal Vaněček, Václav Ráž

Michal Vaněček, Renata Petříčková,
Václav Ráž

25×34 cm, pevná vazba, 80 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2523-4

22×28 cm, pevná vazba,
104 stran, 79 Kč, 3,29 �,
ISBN 978-80-271-0225-9

22×28 cm, pevná vazba, 96 stran,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0724-7

Michal Vaněček, Jan Kvirenc
Václav Ráž

Poznejte nejvýznamnější
knížecí hradiště a panovnické hrady a zámky. Dozvíte
se, jak se stavěly, bránily
a jak se v nich žilo vznešeným obyvatelům. Kniha
vám prozradí i méně známé
zajímavosti a legendy.
21×29 cm, pevná vazba,
136 stran, 329 Kč, 15,20 €,
ISBN 978-80-271-0711-7

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
skvěle pobaví.
22×28 cm, pevná vazba,
128 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0660-8

Cristina Banfiová
Giulia De Amicisová

Také tě pobláznili
dinosauři? V této poutavé
a krásně ilustrované knize
se dozvíš vše důležité
o životě i podobě svých
oblíbenců. Zároveň
je můžeš porovnat se
současnými živočichy.
25×34 cm, pevná vazba,
72 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2518-0

BE

Michal Vaněček, Václav Ráž
Jana Vaněčková

Víš, kde se točila pohádka
Tři oříšky pro popelku? Umíš
vyjmenovat všechny naše
památky ze seznamu UNESCO?
V této knížce se dozvíš odpověď
nejen na tyto otázky, ale také
spoustu dalších věcí o zajímavých místech naší země!
22×28 cm, pevná vazba,
176 stran, 349 Kč, 16,12 €,
S T S E LL E R ISBN 978-80-271-2090-1

111 velkých vyprávění o malé zemi
Michal Vaněček
Václav Ráž

Velká kniha
správného Čecha
Michal Vaněček,
Jana Vaněčková, Václav Ráž

BE

Víš, jaké jsou naše státní
symboly? Kolik máme státních svátků? Nebo kteří Češi
se celosvětově proslavili? V
této knížce najdeš odpověď
nejen na tyto otázky, ale
také spoustu dalších zajímavostí z naší historie.
22×28 cm, pevná vazba,
128 stran, 299 Kč, 13,81 �,
S T S E LL E R ISBN 978-80-271-0224-2

Koho má znát správný Čech

BE

Václav Ráž
Michal Vaněček

K451

K465

K464

Tajný život masožravých
rostlin

Podivuhodná zvířata

22×29 cm, pevná vazba,
40 stran, 99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-0414-7

23×32 cm, pevná vazba,
48 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2262-2

Elena Finová
Rossella Trionfettiová

Cristina Banfiová
Rossella Trionfettiová

26×29 cm, pevná vazba,
64 stran, 269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-2261-5

K435

K463

K450

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

Škola létání

Průzkumník oceánu
Tajemství hlubin

Clive Gifford, Marianne
Taylorová, Andrew Pinder

17×24 cm, šitá vazba, 128 stran,
99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-0634-9

Mike Barfield

21×30 cm, 80 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2236-3

Velká kniha správného Čecha je určena
především mladým čtenářům. Připomenou
si střípky z naší historie, státní znaky a symboly, významné osobnosti, které naši vlast
proslavili nejen doma, ale i ve světě. Poznají
místa, která stojí za to navštívit, neboť jsou
často světovým unikátem.
22×28 cm, pevná vazba, 448 stran,
699 Kč, 29,13 �,
ISBN 978-80-271-1279-1

Víš, kteří Češi, Moravané
či Slezané se celosvětově proslavili? V této
knížce se dozvíš nejen to,
ale také spoustu dalších
informací a zajímavostí
o významných lidech
naší země.
22×28 cm, pevná vazba,
144 stran, 299 Kč, 13,81 €,
S T S E LL E R ISBN 978-80-271-2259-2

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

R. G. Mora, C. Banfiová,
C. Peraboniová, R. M. Schiavo

V knize najdete nejznámější
české pověsti, například
ty o příchodu praotce
Čecha, o Libuši a Přemyslovi
a o Bivojovi. 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

Co má vědět správný Čech

Co má poznat správný Čech
80108

Objevujeme dinosaury

Michal Vaněček
Václav Ráž

80036

Panovníci českých zemí
– život a příběhy

80128

Stanislava Jarolímková
Jiří Filípek

80075

Sídla českých panovníků

Staré pověsti české pro děti

22×28 cm, pevná vazba, 88 stran,
279 Kč, 11,72 �,
ISBN 978-80-271-0040-8

Velká kniha mytologie
Příběhy bohů a hrdinů z celého
světa Federica Magrinová,
Laura Brennlaová

26625

říkadla, písničky, pranostiky, koledy

Josef Lada, kolektiv autorů

Giulia Lombardová, Daniela Celliová

K477

Tradiční český ROK –
Josef Lada Svátky, tradice, zvyky, pověry,

80206

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

80092

ERY

80024

B E S T S E LL

Velcí vynálezci od A do Z
K455

80013

19

Sabrina Weissová
Giulia De Amicisová

25×34 cm, pevná vazba,
72 stran, 149 Kč, 6,21 €,
ISBN 978-80-247-0314-5

Publikace se symbolem

Valter Fogato
Annalisa Berghelliová

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, 149 Kč, 6,21 €,
ISBN 978-80-247-2164-4

též jako e-kniha

Dětská literatura
Kolektiv autorů

VAŘENÍ JE HRAČKA!
Naučíš se vařit jako
šéfkuchař a bude to zábava.
Celá knížka je prošpikovaná
krásnými fotkami, úžasnými
nápady, triky, podrobnými
postupy a hlavně bezva
recepty!
22×28 cm, pevná vazba,
128 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2543-2

Kolektiv autorů

Andrea Millsová

Andrea Millsová

K480

Všudybyl Avery – Den ve starověkém Římě
ISBN 978-80-271-2521-0
K479

Všudybyl Avery – Den ve starověkém Egyptě
ISBN 978-80-271-2520-3
K481

Všudybyl Avery – Den ve společnosti Aztéků
ISBN 978-80-271-2522-7

26682
80200

Tajné jezero

Karen Inglisová

Objev záhadu starého
domu s tajemnou zahradou! Nevšední příběh
o velkém dobrodružství
a nečekaném tajemství,
statečnosti i kamarádství
navzdory hranicím času.
15×21 cm, pevná vazba,
asi 112 stran,
cca 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-1204-3

21×21 cm, pevná vazba,
48 stran, 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1759-8
63591

Moje první kniha
o kvantové fyzice

Sheddad Kaid–Salah Ferrán
21×21 cm, pevná vazba,
48 stran, 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1758-1

Avery miluje historii! Možná je to
tím, že mu stačí jen mrknout a hned
se přenese do jiné země a jiného
historického období. Prožijte
s ním den ve starověkém Římě
a podívejte se na gladiátorské hry,
v Řecku poznejte vznik olympijských
her, v Egyptě objevte tajemství
mumifikace a s Aztéky si zahrajte
jednu z nejstarších míčových her.

IK AC E
BA RE VN É PU BL

Dobrodružství, napětí, fantasy

od 7 let

26635

27073

26524

Štěpán Kobliha není
žádná bábovka

Dva netopýři na talíři
Případ pro malé detektivy

Uf, oni přistáli

17×22 cm, pevná vazba,
104 stran, 219 Kč, 9,13 �,
ISBN 978-80-271-1715-4

17×22 cm, pevná vazba,
112 stran, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4684-5

Iva Gecková
Petr Kopl

14×21 cm, pevná vazba,
168 stran, 99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0891-6

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

Dagmar Medzvecová

26667

27077

26539

Viktor a případ
zmizelého psa

Kouzelný pelíšek

Vesmírné kameny

Pavlína Jurková, Jarmila
Vlčková, Martina Fojtů

ěti a mládež
Cena za literaturu pro d
2019
„SUK – Čteme všichni“

63592

Moje první kniha
o teorii relativity

80 stran bezvadných
módních tipů a triků pro
holky a slečny. Krásnými
samolepkami, které najdeš
na začátku knížky, si navíc
můžeš ozdobit batoh, obal
na mobil, náramek nebo
školní sešit.
16×23 cm, 80 stran,
99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-2838-9

ISBN 978-80-271-2519-7

Deset dětí bylo vybráno
do televizní soutěže Tajný
mecenáš. Kdo vyhraje,
získá svého mecenáše –
člověka, který mu zaplatí
vše, aby mohl rozvíjet
svůj talent. Neúprosný boj
právě začíná!
14×21 cm, pevná vazba,
256 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-1056-8

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

Sheddad Kaid–Salah Ferrán

K478

Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková
Martina Fojtů

Andrea Millsová

Kolektiv autorů

Všudybyl Avery – Den ve starověkém Řecku

Hra o sen

80148

Štěňata a psi – Vše, co
o nich potřebuješ vědět

Módní tipy a triky
pro správné holky

Zábavné a jednoduché
návody na módní doplňky
s krásnými fotografiemi
a podrobnými návody.
S našimi módními nápady
se za tebou každý otočí
a staneš se hvězdou třídy
i narozeninových oslav.
16×23 cm, 80 stran,
99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-2837-2

Jacopo Olivieri, Clarissa Corradinová
20×25 cm, pevná vazba, 56 stran, 249 Kč, 11,50 €,

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

17×24 cm, pevná vazba,
184 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2560-9

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

80134

26541

Dorotka na táboře
Záhada ztraceného poháru

Detektivové a zloději
kabelek

Petra Martišková
Zuzana Dreadka Krutá

17×22 cm, pevná vazba,
56 stran, 179 Kč, 8,27 €,
ISBN 978-80-271-2440-4

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

17×22 cm, pevná vazba,
112 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5068-2

Detektivové

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5106-1

26628

26630

Páteční cesta
za Kočkoládou

Detektivové a narozeninový
případ

Iva Gecková
Markéta Vydrová

Zuzana Pospíšilová
Markéta Vydrová

17×22 cm, pevná vazba,
80 stran, 99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-271-0745-2

17×22 cm, pevná vazba,
104 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0759-9

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

Zuzana Pospíšilová
Michal Sušina

17×22 cm, pevná vazba,
56 stran, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-1214-2

2971

Potřebujete, aby vaší malé
slečně vydržel účes celý den,
byl šmrncovní a jeho česání
vám přitom nezabralo příliš
času? Pak je tahle knížka
právě pro vás! Najdete tu
padesát podrobných návodů
na jednoduché dívčí účesy
nejen pro všední den.
18×23 cm, šitá vazba,
128 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-1794-9

80149

Koťata a kočky – Vše, co
o nich potřebuješ vědět

V této úžasné knížce se
dozvíš, jak se o koně nebo
poníka starat, co mu chutná,
jak ho čistit nebo odkud pochází jeho plemeno. Krásné
obrázky a zábavné zajímavosti tě provedou úžasným
světem koní a poníků.
20×26 cm, pevná vazba,
96 stran, 279 Kč, 12,89 €,
ISBN 978-80-271-2880-8

Módní triky pro správné holky
80162

80196

Koně a poníci – Vše, co o nich
potřebuješ vědět

V této knížce se
dozvíš úplně všechno, co potřebuješ
vědět o jedinečných,
úžasných a naprosto
skvělých koních.
A vše se dozvíš
právě od koně.
21×21 cm, pevná vazba,
56 stran, 179 Kč, 7,46 �,
ISBN 978-80-271-1373-6

Super účesy pro malé slečny

Copy, copánky, drdoly – 50 jednoduchých
účesů s˙podrobnými návody
Jenny Strebeová

80170

Už umím vařit jako maminka!
Annabel Karmelová

Hele, je to kůň

80163

Kuchařka pro děti – Bezva
recepty krok za krokem

80184

80150

20

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 �,
ISBN 978-80-247-3942-7
R
E
LL
E
S
T

80165

80164

Škola jednorožců – Honba
za pokladem

Škola jednorožců –
Hlavní role

13×20 cm, pevná vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2860-0

13×20 cm, pevná vazba,
144 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2859-4

Rozárka s Jendou jsou u svého dědečka na chatě a pořád
jen vytrvale prší. Když k nim
ale přiběhne roztomilé a nezbedné štěně, je o zábavu
postaráno. Šmudlíka baví
skákat v kalužích a především umí kouzlit!
13×20 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2286-8

80121

80159

80160

Anne Boothová

80038

80039

Ema a jednorožec
– Tajemství krystalu

14×19 cm, pevná vazba,
120 stran, 199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-271-0237-2

14×19 cm, pevná vazba,
120 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0238-9

Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

80063

80104

Ema a jednorožec
– Záhadné bludiště

Ema a jednorožec
– Zázračný lektvar

14×19 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0534-2

14×19 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2059-8

Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

Hayley Dazeová

Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

Bářin kouzelný atlas

Království poníků – Nečekané
přátelství
Chloe Ryderová

Ema a jednorožec
– Medailon moci

Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

80050

Karel IV. – slavný český
král Život Karla IV., Únos
v Paříži, Osudový turnaj

Egypt
V nitru pyramidy

Vznik ČSR 1918
Velezrada se trestá

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

13x20 cm, 176 stran,
179 Kč, 8,27 €,
ISBN 978-80-271-0361-4

Veronika Válková, Petr Kopl

Veronika Válková, Petr Kopl

80053

9052

80051

Královna Marie Terezie
Život Marie Terezie, Zamilovaný
dragoun a Tajnosti císařských
komnat V. Válková, P. Kopl

Terezínské ghetto
Tajemný vlak do neznáma

Pražské povstání
Růže a barikády

13x20 cm, šitá vazba, 160 stran,
179 Kč, 7,52 €,
ISBN 978-80-247-4761-3

13x20 cm, 160 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0362-1

13x20 cm, pevná vazba,
336 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0369-0

Hayley Dazeová

80183

Ela a Olivie prožívají další
dobrodružství s kouzelným
koťátkem. Tentokrát je Mazlinka vezme na talentovou
soutěž Hledá se hvězda.
Holčičky tu poznají novou
kamarádku Jasmínu a proniknou do zákulisí soutěže.
13×20 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2256-1

Království poníků – Kouzelný
závod
Chloe Ryderová

Uprostřed moře leží kouzelný
ostrov, kde na hradě s mnoha věžemi vládne královská
rodina poníků. Právě se
chystají každoroční Královské hry, kde bude soutěžit
i poník Květa, kamarádka
princezny Romany.
13×20 cm, pevná vazba,
128 stran, 199 Kč, 8,29 €,
ISBN 978-80-271-2232-5

Ema a jednorožec
– Ztracené hříbě

Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová
Ema se v dalším příběhu
strachuje o zdraví svého
milovaného jednorožce.
Keira je unavená a má
problémy i s tím, aby ji
unesla křídla. Navíc se
zdá, že její kouzelný roh
přestává mít léčivou moc.
14×19 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-1203-6

Další úspěšné díly z této edice objednávejte na www.grada.cz
9050

13x20 cm, pevná vazba,
336 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-1936-8

Zázračné koťátko – Splněné sny

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

80100

Veronika Válková

Školní rok končí
a jednorožci musí složit
zkoušky. Jen Troy se
neučí. Viky zjistí, co se
chystá udělat. Zvládne
mu pomoct, než bude
příliš pozdě a kamarád
se vřítí do maléru?
13×20 cm, pevná vazba,
144 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-1330-9

Kouzelný ostrov poníků se
ocitne ve velkém ohrožení,
když se ztratí čarovné podkovy. Naštěstí však přichází
na pomoc holčička Filipka.
Podaří se jí spolu s princeznou
Romanou z královské rodiny
poníků ostrov zachránit?
13×20 cm, pevná vazba,
128 stran, 199 Kč, 8,29 €,
ISBN 978-80-271-2229-5

Lucinka tráví vánoční svátky
s rodinou v pronajatém
domě. Potká tam zvědavé
koťátko jménem Hvězdička.
Shodou nešťastných náhod
se Lucinka s Hvězdičkou ocitají ve sněhové bouři a musí
čelit velkému nebezpečí.
13×20 cm, pevná vazba,
160 stran, 199 Kč, 8,29 €,
ISBN 978-80-271-2848-8

Ema a jednorožec
– Kouzelný roh

Linda Chapmanová

Olivie se v novém domově
seznámí s Elou. Jako
zázrakem se pak vedle nich
objeví to nejroztomilejší
koťátko na světě. Brzy se
však ukáže, že Mazlinka
je nejen roztomilá, ale
i kouzelná!
13×20 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2257-8

Lucinka a zatoulané koťátko

O Vánocích našla
Lucinka u hřiště malinkého
zraněného králíčka. Moc
si přála, aby se ušáček
brzy uzdravil a na Vánoce
byl zpátky ve své noře.
Naštěstí má ale Lucinka
kouzelné sněžítko!
13×20 cm, pevná vazba,
160 stran, 199 Kč, 8,29 €,
ISBN 978-80-271-2849-5

Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

Zázračné koťátko – Kouzelné
přátelství

Rozárka s Jendou prožívají
další vzrušující dobrodružství
s kouzelným štěňátkem.
Tentokrát je Šmudlík vezme
do divadla. Děti zjistí, co
všechno se skrývá v divadelním zákulisí a seznámí se
s malou baletkou.
13×20 cm, pevná vazba,
112 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2285-1

Lucinka a zraněný králíček
Anne Boothová

80126

Hayley Dazeová

80076

Hayley Dazeová

Zázračné štěňátko – Malá
baletka

21

Škola jednorožců – Kouzelný
tým

Ve Škole jednorožců je pořád
spousta legrace. Chystá se
přehlídka mazlíčků. Viky se
nemůže dočkat, přihlásili se
i všichni její kamarádi. Ale
Bouřlivák se chová velmi podivně. Viky si je jistá, že ho něco
trápí. Co by to mohlo být?
13×20 cm, pevná vazba,
144 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-1329-3

Linda Chapmanová

80132

80133

Linda Chapmanová

Zázračné štěňátko – Kouzelný
koberec

Linda Chapmanová

13×20 cm, pevná vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0100-9

80125

Linda Chapmanová

13×20 cm, pevná vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0396-6

Veronika Válková, Petr Kopl

Arábie
80152

Linda Chapmanová

Škola jednorožců – Přehlídka
mazlíčků

80123

80114

Škola jednorožců –
Kouzelná oslava

80199

80115

Škola jednorožců – První
kamarádi

80182

Dětská literatura

Veronika Válková, Petr Kopl

Publikace se symbolem

Mezi beduíny
Veronika Válková, Petr Kopl
Píše se rok 1900 a kouzelný atlas posílá Báru
za dobrodružstvím mezi
beduíny, kde se seznámí
s Aloisem Musilem.
Co ho tak zajímá na
polorozpadlém zámku ve
vyprahlé pustině?
13x20 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-2556-2

též jako e-kniha

22

Dětská literatura

Dobrodružství, napětí, fantasy

15×21 cm, pevná vazba, 112 stran, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-2269-1

Magická knihovna
Alexander Zeno

Napínavý příběh
o holčičce Kati-e
a robotovi Ti-botovi
děti seznámí se
spoustou zajímavostí a užitečných
informací o zvířátkách a přírodě.
15×21 cm, pevná vazba,
160 stran, 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-2280-6

Mari najde v kameni živého
dráčka. Je to objev, který by
mohl změnit její život i celou
vědu! Ovšem dráčka nějaký
vědecký projekt nezajímá.
Možná je to prcek do kapsy,
ale má velký talent dostat
se do maléru.
13×20 cm, pevná vazba,
232 stran, 249 Kč, 10,38 €,
ISBN 978-80-271-2879-2

Vlk a já
80110

80131

80174

Riina a Sami Kaarlovi

Ed Clarke

Alva je zvědavá a velmi
odvážná holka, která
se za záhadou hádanek
vyrytých ve starých
runách vydá uprostřed
noci do hor, jen v doprovodu svého věrného vlka
Fena…
13×20 cm, pevná vazba,
240 stran, 279 Kč, 11,63 €,
ISBN 978-80-271-2599-9

Kati-e miluje zvířátka. Vždycky ráda pomáhala sousedům
a známým s domácími mazlíčky, ale prosby o pomoc se začaly
hromadit. Proto se rozhodla, že si vyrobí pomocníka Ti-bota.
A tak se zrodili Zvířecí agenti!

Zvířecí agenti – Chyťte zloděje!

Drak do kapsy
80169

Pradávné tajemství Vikingů
Janina Ramirezová

V kůži rytíře

Oldřiška Ciprová
Lenka Němcová

Objevením tajných dveří
do magické knihovny se
Lucka stává knihovnickým
učněm. Na cestě do budoucnosti, minulosti i po
obřím glóbu však musí čelit
velkému zlu, které chce
knihovnu zničit.
14×21 cm, pevná vazba,
152 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-2284-4

80111

80175

Riina a Sami Kaarlovi

80157

Záhada run

Zvířecí agenti
– Noví kamarádi

Jonáš najde v lese štěně
chycené do medvědí
pasti. Protože mu rodiče
psa zakázali, tak schová
štěňátko u sebe v pokoji.
Postupem času však
zjistí, že to není pes,
ale malý vlk!
14×21 cm, pevná vazba,
160 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2092-5

Oldřiška Ciprová
Lenka Němcová
Chudý Sebastian se
převleče za panoše
temného rytíře.
Nadšení z nové služby
mu ale vydrží jen
do doby, než zjistí,
že musí svého pána
doprovázet i v boji!
14×21 cm, pevná vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2093-2

Clare Baldingová
Tony Ross

Kája omylem vydraží
závodního koně a je
nadšená! Vznešený Bojovník
je totiž rozený šampion.
Jenže odmítá běhat a Kája
ho musí naučit závodit. Jestli
nevyhrají derby, přijde její
rodina o celou farmu.
15×21 cm, pevná vazba,
168 stran, 229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-1300-2

Kouzelná třída – další kouzlení
Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

Vznešený Bojovník
vyhrál. Všichni by byli
šťastní, kdyby koně
někdo neukradl. Aby
našla svého čtyřnohého
kamaráda, musí se
Kája pustit do vlastního
vyšetřování.
15×21 cm, pevná vazba,
176 stran, 249 Kč, 10,38�,
ISBN 978-80-271-1775-8

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

Kouzelná třída – čtvrtý rok
26612

Clare Baldingová
Tony Ross

Závodní kůň, který se ztratil
26583

Závodní kůň, který odmítá
běhat

80189

80181

Příběhy, deníky
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 15

Kouzlo psané rukou

Oldřiška Ciprová
Zdeňka Študlarová

16×23 cm, pevná vazba, 64 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0723-0
80135

Záchranná stanice pro
zvířátka – Mazlivý pejsek
Oldřiška Ciprová
Zdeňka Študlarová

16×23 cm, pevná vazba,
64 stran, 199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-2456-5

21014

Pomeranče v podprsence
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

53014

80080

Záchranná stanice pro zvířátka – Zachráněný Mourek

Nikola Klanicová

Netradiční učebnice
krasopisu pomůže
dětem nacvičit tahy
a naučí je krásně
psát. Kaligrafie je
součástí pohádkového příběhu.
21×28 cm, pevná vazba,
136 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2507-4

80088

26589

Rockové příběhy
pro malé rebely

Školnice Valerie odhalena

Jiří Štraub
Tereza Doležalová

19×26 cm, pevná vazba,
80 stran, 99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-1022-3

Zuzana Pospíšilová
Zuzana Osako

17×22 cm, pevná vazba,
72 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0183-2

26586

26606

Školnice Valerie
v podezření

Školnice Valerie se ujímá
vedení

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 978-80-271-0358-4

Zuzana Pospíšilová
Zuzana Osako

Zuzana Pospíšilová
Zuzana Osako

26562

26692

26674

Kde jsi, Pierote?

Můj kamarád dinosaurus

Co věděla moudrá želva

17×22 cm, pevná vazba,
104 stran, 229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-1706-2

17×22 cm, pevná vazba,
56 stran, 79 Kč, 3,29 �,
ISBN 978-80-271-2854-9

Ivona Březinová

14×21 cm, pevná vazba,
160 stran, 99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-247-5654-7

Petra Martišková
Markéta Vydrová

Iva Gecková
Kristina Cigrová

26561

21042

26686

Lauro, ty jsi ale číslo

O Rozárce Čarodějné
a zlobivém Pepíkovi

Plašmyška

Ivona Březinová

14×21 cm, pevná vazba,
120 stran, 169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-247-5655-4

Kompletní nabídka knih na www.bambook.cz

Petra Martišková
Marie Nováčková

17×22 cm, pevná vazba,
64 stran, 189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-1380-4

Kateřina Kubalová
Zdeňka Študlarová

17×22 cm, pevná vazba,
56 stran, 189 Kč, 7,88 �,
ISBN 978-80-271-1774-1

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

Luci Gutierrez
Skvělá učebnice angličtiny, graficky i obsahově dokonalá
a s ne zcela politicky korektním smyslem pro humor. Celkem
17 zábavných kapitol nás seznámí s nejrůznějšími úskalími
anglického jazyka, na které autorka a grafička, která tuto knihu
vytvořila, narazila během svého pobytu v New Yorku. Její kresby
se proměnily v knihu a díky ní může být učení angličtiny zábavné
a vše si snáze zapamatujete.

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
T S E LL E R

Anglická gramatika stručně
a přehledně

Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann

Angličtina Business English,
2. vydání Osobní a písemná komuni-

kace, telefonování, porady, vyjednávání,
prezentace Zuzana Hlavičková

Chcete umět profesionálně
komunikovat v anglickém
jazyce? Napsat správně
e-mail či dopis a bez
problémů telefonovat?
S touto knížkou snadno
zvládnete základy obchodní
komunikace.
14×21 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-1297-5

K494

K370
K155

K320

English Is Not Easy

pro úroveň A1–C2, 24 zkušebních testů
Lutz Walther

17×21 cm, šitá vazba, 344 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0600-4

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

39598

pro studenty, akademiky a vědce –
2., aktualiz. vydání Libor Štěpánek a kol.

Okořeňte svou školní a pracovní angličtinu slangovými výrazy
a idiomy. Naučte se, jaká slovíčka použít v hospodě či kavárně,
jak flirtovat, neslušná slova a nadávky, jak pojmenovat různé
zvuky, nebezpečné dvojsmysly a řadu zajímavých idiomů na tato
témata. V knize jsou tematicky řazená slovíčka i několik cvičení.
Nezapomeňte, že některá slova není třeba používat, ale je dobré
jim rozumět.
13×19 cm, 304 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-1339-2

Angličtina Kompletní gramatika

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

Academic English – Akademická
angličtina Průvodce anglickým jazykem

Miloslava Pourová

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

Anglická konverzace

více než 50 000 konverzačních obratů

Angličtina Slang, idiomy
a co v učebnicích nenajdete

ve 100 tématech
Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann

BES

ER

K452

vizuální způsob učení
Lutz Walther

Gramatika jako žádná
jiná – moderní, přehledná
a strukturovaná, s obrázky
a grafy, díky kterým
se vám rozsvítí v hlavě
a pochopíte i ty gramatické jevy, se kterými jste
dosud zápasili.
17×24 cm, šitá vazba,
304 stran, 399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-271-0892-3

39543

Angličtina – 8000 základních
slovíček

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
R
E
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Anglická gramatika efektivně
a přehledně

B E S T S E LL

Osvědčená příručka zaměřená na slovíčka, slovní vazby
a idiomatické fráze. Pomůže vám systematicky si rozšířit slovní
zásobu a cíleně se připravit na určitá témata či situace. Rychle
a zároveň obsáhle informuje o významu, výslovnosti a použití
anglických slov. Stovky informativních rámečků vás také poučí
o zvláštnostech v používání jazyka.
14×21 cm, šitá vazba, 436 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-2551-2

Angličtina 4000 slovíček
podle témat

základní a rozšiřující slovní zásoba
Erwin Tschirner

Anglická slovíčka v obrázcích
K426

K445

BES

Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann

Moderní Business English

Korespondence, telefonování, jednání,
prezentace, smalltalk
Lisa Förster, Sabina Kufner

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

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, 149 Kč, 6,21 �,
ISBN 978-80-271-0487-1

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,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0455-0

K171

Miloslava Pourová

BES

velký přehled slovíček

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

K415

Angličtina Správné používání
časů

Angličtina – 15 000 slovíček
ve 150 tématech

Miloslava Pourová

3582

K446

V knize si zopakujete
a doplníte své dosavadní
znalosti úplně jinou (a velice příjemnou) formou,
skvělou pro upevnění
znalostí a rychlé, pohotové
vyjadřování. 10 kapitol,
krok za krokem.
16×24 cm, 288 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2270-7

Angličtina pro samouky

K153

Miloslava Pourová

K249

K470

Angličtina Krok za krokem

23
K170

Jazyky

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

Publikace se symbolem

Business English – 10 000
slovíček v 80 tématech
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

též jako e-kniha

A2–B2 Lilli Marlen Brill, Marion Techmer

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

39505

BES

39584

Jakub Pok

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

111 nových her pro atraktivní
výuku jazyků
Petr Hladík

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

cvičebnice pro pokročilé
Eva Podhajská

Němčina – 100 tipů a nápadů
pro atraktivní výuku
Iva Michňová

Rádi byste zefektivnili
a oživili výuku pomocí
moderních, zábavných
a osvědčených metod? Tuto
knihu využijí učitelé cizích
jazyků i samouci, kteří se
naučí rychle reagovat v situacích z běžného života.
16×24 cm, 272 stran,
349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-1382-8

111 her pro atraktivní výuku
angličtiny
Petr Hladík

Chcete vést výuku hravou
a nenásilnou formou?
V knize najdete 111 her,
které jsou rozděleny dle
cíle na aktivizující hry,
seznamovací, konverzační,
gramatické a hry pro rozvoj
psaní.
14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-4763-7

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

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

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

Cesta k cizím jazykům

100+10 metod, strategií, cvičení a rad pro
učitele i samostudium
Dagmar Sieglová

cvičebnice
Anneli Billina, Lilli Marlen Brill, Marion Techmer
Cvičebnice pro mírně pokročilé, která je vhodná
i pro přípravu na zkoušky
na úrovni A2. Obsahuje
různé typy cvičení,
včetně autentických
textů – jídelní lístek,
formuláře apod.
17×24 cm, 128 stran,
89 Kč, 4,11 €,
ISBN 978-80-247-5239-6

Němčina – 500 vět k překladu

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

3591

39519

Chcete si zopakovat
německou gramatiku nebo
se některé jevy „konečně“ naučit? Tato knížka
vám pomůže utřídit si či
pochopit pravidla německé
gramatiky jednoduše
i zábavně!
17×24 cm, 312 stran,
349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5867-1

Jak se naučit 100 slovíček
za hodinu

cvičebnice Anneli Billina, Lilli Marlen
Brill, Marion Techmer

Němčina Slovíčka a gramatika
pro mírně pokročilé A2

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

Německá gramatika
K427

39506

jednoduše a prakticky
Iva Michňová

Němčina Slovíčka a gramatika
pro začátečníky A1

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,
99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-0454-3

Německá gramatika

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

39501

základní a rozšiřující slovní zásoba
Erwin Tschirner

K346

Němčina 4000 slovíček
podle témat

K437

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

K416

K443

Německá slovíčka v obrázcích

B E S T S E LL

39554

ER

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

Moderní německá konverzace

111 her pro atraktivní výuku
němčiny
Petr Hladík

Docházejí vám nápady,
jak zaujmout žáky při
výuce němčiny a udržet
jejich pozornost? V této
knize najdete nejen
inspiraci na netradiční
aktivity, ale i řadu
konkrétních příkladů.
14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5211-2

pro každý den
Iva Michňová

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

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

3598

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

K347

Monika Reimann, Sabine Dinsel

39510

pro Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)

Němčina Velká cvičebnice
slovní zásoby pro jazykovou úroveň

Němčina Business Deutsch
3599

Němčina 15 000 slovíček
ve 126 tématech Slovní zásoba

K323

Jazyky
K253

24

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

Osobní rozvoj a poznání

25

Harmonie těla a duše

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

BES

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 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0877-0

89033

Cesta k vnitřní síle
Barbara Berger

Průvodce pro ženy,
které hledají návod, jak
žít právě takový život
jaký si vysnily, a za
podmínek, jež si samy
stanoví. Svižný text je
čeleněný do krtákých
kapitol.
15×21 cm, pevná vazba,
392 stran, 379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-7625-131-1

Toužíte po lásce? Chtěli
byste víc peněz? Pevnější
zdraví? Lepší práci? Změňte své myšlení a změníte
svůj život! V knize se
dozvíte, jak funguje
síla myšlenky a jak s ní
můžete pracovat.
13×21 cm, flexi vazba,
249 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-7359-429-9

Jak si vytvořit imunitu vůči toxickým energiím a uchovat si vlastní životní energii
Alla Svirinskaja
Posilte svou auru,
vytvořte si imunitu vůči
energetickým upírům
a uchovejte vnitřní
rovnováhu. Od autorky
bestselleru tajemství
energie a Utajené zákony
energie.
13×20 cm, flexi vazba,
264 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-7625-103-8

89214

Pečujte o svou energii

Atlas duše, těla a ducha,
2. vydání
Paul Hougham

Základní průvodnce
seznamující čtenáře
s rozličným pojetím lidského těla duše a ducha.
Pokrývá jak klasickou
západní anatomii, tak
i alternativní léčitelství
a holistické teorie.
24×29 cm, pevná vazba,
224 stran, 799 Kč, 33,29 �,
ISBN 978-80-7625-166-3

75046
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

Otevřete svou mysl, změníte si život
Tara Swartová

Masanobu Fukuoka

Co můžeme přestat
dělat ještě dnes? Kultovní kniha japonského
farmáře o nebojování
proti přírodě. Inspirace k jednání, které
nenarušuje přirozený
chod věcí.
12×17 cm, 224 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-2513-0

Zdroj
89069

75049

75016

BES

Cesta moderní ženy
Megan Dalla-Camina

Do hrobu si ten nepořádek přeci nevezmete
Margareta Magnussonová

Revoluce jednoho stébla slámy

Dvacet jedna dní v plné přítomnosti
Thich Nhat Hanh

„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
R
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Životní úklid

Toni Packerová

Rozpravy s buddhistickou zenovou učitelkou, která přestala
být buddhistickou,
zenovou i učitelkou.
12×17 cm, 144 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2604-0

89174

Umění transformovat utrpení
Thich Nhat Hanh

Sestavy pro úlevu od bolesti a rovnováhu
těla a duše
Gail Boorstein Grossman
V restorativní józe pozice využívají pomůcky
(polštáře, bločky,
pásky, bolstery, deky,
případně židle), kterými se tělo vypodkládá
a podepírá.
17×24 cm, šitá vazba,
256 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2455-8

Cesta osvobození

Bez bahna lotos nevykvete

Právě teď

89140

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

75033

Co pro ně můžeme udělat
Thich Nhat Hanh

75018

75017

Štěstí

Anodea Judith

89135

Rozšířené vydání
kromě seznámení
s teorií i praxí
jin jógy přináší
fotografie a ilustrace jednotlivých
pozic.
17×24 cm, šitá vazba,
368 stran,
469 Kč, 21,67 �,
ISBN 978-80-271-2449-7

75014

Kniha obsahuje: *tipy na
výběr vhodné obuvi: – první
botičky – dětské boty – dospělí – speciální boty: běh,
pohorky – ve stáří *výhody
a rizika bosé chůze *cvičení na stimulaci chodidel
*cviky pro ploché nohy
a vbočené kotníky *základy
tejpování *ortopedické
vložky – ano nebo ne?
14×21 cm, 144 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0749-0

Ucelený průvodce teorií i praxí
Bernie Clark

Restorativní jóga

Jóga podle čaker

Jin jóga

75043

Vše o chůzi naboso a v barefoot obuvi
Lucie Pytlová

75044

75010

Barefoot: žij naboso!

Probuďte svůj potenciál – jste jen čtyři
kroky od toho, aby
se z vás stal nový,
sebevědomý člověk!
Kniha navazuje na
bestseller Tajemství
Rhondy Byrne.
15×19 cm, pevná vazba,
272 stran, 329 Kč, 15,20 �,
E R ISBN 978-80-7625-096-3
LL
E
S
T
S
E
B

Probuďte v sobě sílu mocného
léčitele
Objevte svůj neomezený potenciál
Kelly Noonan Goresová

Vydejte se na cestu za
poznáním schopností
svého těla. Autorka
shromáždila poznatky
světových léčitelů a společně rozkrývají pravdu
o tom, jak dokážeme
ovlivnit své zdraví.
12×20 cm, flexi vazba,
272 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-7625-101-4

Mezinárodní bestsellery známého léčitele Antonyho Williama vám pomohou
odhalit kořeny nemocí a stavů, které se současná medicína teprve snaží zjistit
a přináší stoprocentně přírodní řešení k vyléčení mnoha nemocí, co nás trápí.
Anthony William

89086

Mystický léčitel: Šťáva z řapíkatého celeru
17×24 cm, pevná vazba, 208 stran, 399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-7625-072-7
89024

Mystický léčitel: Štítná žláza a její léčba
17×24 cm, pevná vazba, 272 stran, 449 Kč, 20,74 €,
ISBN 978-80-7359-559-3
89011

Mystický léčitel: Játra a jejich léčba
17×24 cm, pevná vazba, 416 stran, 599 Kč, 27,67 €,
ISBN 978-80-7359-930-0
89025

Mystický léčitel: Léčivá síla ovoce a zeleniny
17x24 cm, 352 stran, 499 Kč, 23,05 €,
ISBN 978-80-7359-532-6
89026

Mystický léčitel: Tajemství chronických
i záhadných nemocí a jejich léčení
14×21 cm, flexi vazba, 440 stran, 399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-7359-480-0
89182

Mystický léčitel: Detox jako cesta ke zdraví
17×24 cm, pevná vazba, 0 Kč, 0,00 �,
ISBN 978-80-7625-140-3

Publikace se symbolem

též jako e-kniha
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Osobní rozvoj a poznání

Diáře a deníky
Překvapte maminku nebo babičku krásným dárkem plným lásky! Maminka nebo
babička vám v knize zodpoví všechny otázky, na které jste se jich vždy chtěli
zeptat. Uchováte si tak vzácné vzpomínky na celou svou rodinu.
39575

Maminko, vyprávěj mi o sobě
Kniha rodinných vzpomínek Elma van Vliet

17×24 cm, pevná vazba, 140 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2922-5
39574

Babičko, vyprávěj mi o sobě
Kniha rodinných vzpomínek Elma van Vliet

17×24 cm, pevná vazba, 140 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2921-8

Dopište tuto knihu, zachyťte milé i vtipné okamžiky,
přidejte vlastní kresby, společné fotografie a věnujte
tento dárek člověku, na kterém vám nejvíc záleží.
17×24 cm, pevná vazba, 96 stran, 199 Kč, 9,19 �
39533

Sebemotivační deník na celý rok
85083

39581

Judith Orloff

Jsem žena #jsembohyne
Patricie Fuxová

Tento deník je pro ty
z nás, které chtějí zahodit
pochybnosti za hlavu a cítit
se jako bohyně! Deník je
univerzální pro kterýkoliv
rok a provedou vás jím
osobnosti jako T. Klusová,
K. Issová a mnohé další.
13×21 cm, pevná vazba,
208 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2926-3

V nevšedním deníku
naleznete rady a cvičení,
jež vám pomohou vyrovnat
se s přetížením smyslového
vnímání. Objevte účinné
nástroje pro zbavení se
stresu a přejatých negativních emocí.
14×21 cm, šitá vazba,
168 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-1312-5

Co na tobě miluji

ISBN 978-80-271-0649-3
39534

Mám tě ráda, mami

ISBN 978-80-271-0650-9
39551

Deník pro vysoce citlivé lidi

Pro

dívaky
ženy

Mám tě ráda, tati

ISBN 978-80-247-3544-3
39550

Pro nejlepší kamarádku

ISBN 978-80-247-3518-4
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

Máte pocit, že se vám
štěstí vyhýbá? Cítíte ve
svém životě dlouhodobě nespokojenost? Nevěříte si?
Chcete se více smát? Tato
knížka vám pomůže! Věnuje
se vztahům, sebelásce,
práci i zdraví.
15×23 cm, pevná vazba,
208 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-1009-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

3940

Jednoduchá cvičení pro každodenní
problémy
Ronald D. Siegel

Jak meditovat kdykoliv a kdekoliv
Eric Harrison

Radost z chůze
79024

Rychlé meditace pro zklidnění
těla a mysli

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

Krok za krokem ke své duši
Erling Kagge
Krok za krokem ke své
duši… Zamyšlení, jak obyčejná činnost jako chůze
ovlivňuje naše myšlení
a chování, od slavného
dobrodruha a právníka,
který zdolal oba póly
i Mount Everest.
12×17 cm, 176 stran,
249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-2081-9

Jak k nám tělo promlouvá
Nemoc jako vzkaz duše
Šárka Vávrová

Co nám tělo říká prostřednictvím bolesti hlavy,
zad a dalšími potížemi?
Proč se cítíte nemocní,
i když lékařské vyšetření
žádnou nemoc neodhalilo? Objevte tajemství
psychosomatiky!
15×23 cm, pevná vazba,
312 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2295-0

30056

Praktické návody a cvičení pro spokojenější
vztahy, sebelásku, práci a zdraví
Šárka Vávrová

na pouhých 10 minut
S. J. Scott, Barrie Davenport

Velká kniha meditačních technik

Jste příliš zaneprázdnění
a vystresovaní? Tato
meditativní cvičení jsou
snadná a efektivní. Můžete díky nim meditovat kdykoliv a kdekoliv. Pomohou
vám žít „tady a teď“ a více
si užívat života.
14×21 cm, 160 stran,
219 Kč, 8,56 €,
ISBN 978-80-247-3768-3

Manuál na šťastný život
39578

30105

Přestaňte své neúspěchy
svádět na osud nebo na
ostatní lidi. Svůj život
totiž tvoříte jen vy sami.
V knize najdete osvědčené rady, triky a cvičení,
jež mohou zásadně
zlepšit váš život.
14×21 cm, 224 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-1325-5

3875

24042

3196

Díky této knížce můžete
jen za 10 minut denně
zcela změnit svůj život!
Naučte se praktikovat
jednoduchá meditační
cvičení v každodenním
životě a mějte šťastný
a vyrovnaný život.
14×21 cm, 208 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-5652-3

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

30denní program ke spokojenému životu
Marc Reklau

stačí 10 minut denně
Andy Puddicombe

70 cvičení pro zklidnění těla
a mysli
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,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0113-9

Ukliďte si v hlavě

Sny jako zdroj sebepoznání

Změňte své návyky, změňte
svůj život

Dokážete, cokoliv budete chtít
Jan Becker

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

Jak využít sny k osobnímu rozvoji
Marta Helingerová

Využijte sílu autohypnózy
a autosugesce

39565

Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům
Marta Helingerová

39522

39520

Uzdravte svou duši

39544

Šťastný život

Jak překonat negativní emoce
a myšlenky
Cesta k duševní pohodě
Doris Wolf, Rolf Merkle

BES

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

Citliví, a přesto šťastní

30100

Jak překonat stydlivost,
ostych a nesmělost
Cesta ke zdravému sebevědomí
Nina Deissler

Stud má mnoho podob
a přináší problémy v řadě
životních situací. Zjistěte,
jak a proč ve skutečnosti
vzniká. Tato knížka vám
pomůže překonat zábrany
a zbavit se pochybností
o sobě.
14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-2895-2

Andy Cope, Andy Whittaker

30102

39581

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

Jste připraveni přerušit
nekonečný cyklus
nedůvěry, úzkostí, lpění
a lámání srdce a začít
budovat trvalé a důvěryhodné vztahy? Pak vám
tato kniha bude skvělým
průvodcem.
14×21 cm, 192 stran,
279 Kč, 11,63 �,
ISBN 978-80-271-1295-1

39591

Průvodce pro rodinu a přátele
Huub Buijssen

Umění žít pozitivně
39537

Vybudujte si trvalý vztah
Michelle Skeen

Můžete mít všechno, jen ne
vše najednou Průvodce pro ženy,

jak bez stresu dosáhnout vysněných cílů
Romi Neustadt

30090

25075
39593

Deprese – jak pomoci a neztratit
sám sebe

V nevšedním deníku naleznete rady a cvičení, jež
vám pomohou vyrovnat se
s přetížením smyslového
vnímání. Objevte účinné
nástroje pro zbavení se
stresu a přejatých negativních emocí.
14×21 cm, šitá vazba,
168 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-1312-5

Překonejte strach z opuštění

Pro osobu trpící depresí
můžete udělat hodně.
Nesmíte však zapomínat
ochránit také sami sebe.
Tato kniha ukazuje, jak můžete konkrétně podporovat
nemocné, aniž byste se
sami stali obětí.
14×21 cm, asi 176 stran,
cca 269 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-271-1253-1

Rozbal to naplno!
89198

aneb Jak se srovnat sám se sebou
Katarína Szabados Filasová

Judith Orloff

Získejte pro všechny
dny v roce pomůcky
proti stresu a vyhoření,
návody na zklidnění či
získání sebejistoty nebo
sebepečující meditaci,
které vám pomohou
rozvíjet dar citlivosti.
14×21 cm, 392 stran,
349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-2910-2

39596

39540

30075
30109
30116

Tato knížka vám pomůže
úspěšně identifikovat
spouštěče úzkostí
a v klidu je zpracovat.
Autorka reaguje na
současný hektický život,
který je velice náročný
pro úzkostné lidi.
14×21 cm, 240 stran,
299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1219-7

S pomocí známého
řečníka Tobiase Becka
se dozvíte, jak žít naplno,
rozvinout svůj potenciál
a jak se obrnit proti
chronickým stěžovatelům
a žít naplno podle svých
představ.
13×21 cm, pevná vazba,
160 stran, 229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-7625-153-3

Jak se cítit dobře po celý rok
Judith Orloff

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

Srovnávání, zabiják vašeho
sebevědomí

Deník pro vysoce citlivé lidi

365 tipů pro vysoce citlivé lidi

Nízké sebevědomí, ztráta
motivace apod. O tom všem
a mnohem víc je tato
publikace, která odhaluje, co
je v pozadí srovnávání a co
máme změnit, abychom se
přestali s druhými nezdravě
poměřovat.
14×21 cm, 136 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5795-7

Nástroje proti úzkosti

Jak se nenechat dusit negativitou druhých
a žít život snů
Tobias Beck

Jak prožít šťastnější a vyrovnanější život
Judith Orloff

BES

V knize najdete akční
plán, který vám poskytne
potřebné nástroje k tomu,
abyste se osvobodili od
úzkosti, obav a strachu.
Nabízí 101 vyzkoušených
tipů a cvičení, které
zaručeně fungují.
16×23 cm, 216 stran,
319 Kč, 13,29 �,
ISBN 978-80-271-1795-6

Vyladění vaší mysli a zvládání problematických situací v každodenním životě
Alice Boyes

Život je krásný, ale okamžiky, kdy si to plně uvědomujeme, jsou
vzácné. Denně musíte překonávat problémy a starosti, kterým
byste se raději vyhnuli. Tato kniha představuje mindfulness –
praktický nástroj, s jehož pomocí se naučíte zvládat v životě
všechny nepříjemné situace a znásobíte momenty, ve kterých si
uvědomujete, jak je život krásný. Kniha je praktickou cvičebnicí
i pro úplné začátečníky.
16×23 cm, 144 stran, 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1241-8

Průvodce pro vysoce citlivé lidi

101 pravidel, jak zastavit úzkost
Získejte znovu kontrolu nad životem, který
chcete žít
Tanya J. Peterson

Marcela Roflíková, Martina Vančurová

Tato kniha se stane vaším
každodenním průvodcem
životem se všemi jeho
nástrahami a výzvami.
Osvojíte si účinnou formu
péče o sebe, abyste mohli
žít šťastný a naplněný
život.
14×20 cm, 144 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1722-2

Přijměte své vnitřní dítě

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

8 týdnů, které změní váš život

Jak lépe zvládat nepříjemné
situace a konflikty
Cesta k odolnější a vyrovnanější mysli
Melanie Greenberg

Objevte průlomový přístup
založený na všímavosti,
neurovědě a pozitivní
psychologii. Unikátní
cvičení vás naučí překonávat negativní myšlení
a vytrénovat si stresu
odolný mozek.
16×23 cm, 192 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2584-5

Autorka pomáhá ženám
vyjasnit si své priority.
Naučí vás říkat ne věcem,
na kterých nezáleží,
a soustředit se jen na to
důležité. Kniha pro ženy,
které chtějí mít svůj život
v rovnováze.
14×21 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-1234-0

Život s vysokou inteligencí
Průvodce pro nadané dospělé
a nadané děti
Monika Stehlíková

BES

30093

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

Jak se vyrovnat s minulostí a být šťastnější
Gabriela Bunz Schlösser

Mindfulness pro každého

Příručka přežití pro citlivé lidi
Christine Rose Elle

30023

Jak proměnit svou citlivost v sílu
Kathrin Sohst

39587

30021

Citlivost jako výhoda
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39592

Osobní rozvoj a poznání

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

Publikace se symbolem

Cesta ke zdravému
sebevědomí
Yong Kang Chan

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

též jako e-kniha

Osobní rozvoj a poznání

30071

63526

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

39548

39509

BES

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

Jak na domácnost bez chemie
a jedů 150 snadných a levných receptů
na přírodní čisticí prostředky
Becky Rapinchuk

BES

Zdravá střeva, zdravý život
Chraňte si centrum svého zdraví
Joachim Bernd Vollmer

nemocí a nadváhy • překlad bestselleru
The Plant Paradox Steven R. Gundry

BES

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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

30006
25091

27542

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

Najděte si vlastní cestu k minimalismu
Klára Haunerová

BES

Laura Jane Williamsová

Připomeňte si znovu
radost a bezstarostnost a pomocí
znovunalezení
svého vnitřního dítěte
a radosti z maličkostí
zlepšete svůj dospělý
život!
14×21 cm, 240 stran,
299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-0638-7

Skryté tajemství dlouhověkosti

Chcete se dožít pokročilého věku a zároveň
se těšit z výhod mládí?
Seznamte se s výživovým
programem a životním
stylem, které vám zajistí
vitalitu i v budoucích
desetiletích.
17×24 cm, 248 stran,
349 Kč, 16,12 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-2498-5

Hana Adamíková

Zmrzlina k snídani

Kniha pro každého, kdo
chce žít jinak než dosud –
bez velkého množství věcí
kolem sebe, zato s více
zážitky v životě. Díky
inspirativním příběhům
lidí najdete motivaci ke
změně i vy.
14×21 cm, pevná vazba,
208 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2562-3

Zůstaňte mladí až do vysokého věku
• překlad bestselleru The Longevity Paradox
Steven R. Gundry

Staňte se magnetem
na skutečné muže
Přitažlivá může být každá
žena, jen je potřeba ji
v sobě probudit a ukázat
světu. Naučte se svůj
život nejen prožít, ale
hlavně užít, a staňte
se tak magnetem na
skutečné muže.
14×21 cm, 176 stran,
229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-0503-8

Méně mít, více žít

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

Skryté nebezpečí zdravých
potravin Proč je „zdravá“ strava příčinou

Jak rozchod dokončit, otevřít se novým
začátkům a žít ještě lepší život než dřív
Dagmar Kožinová
Kniha ukazuje čtenářům,
jak projít rozchodovým
procesem až do jeho skutečného ukončení a podívat
se na situaci s nadhledem.
Přijmout rozchod, prožít
a zpracovat emoce, odrazit
se ode dna a jít dál.
14×21 cm, 208 stran,
259 Kč, 10,79 �,
ISBN 978-80-271-1692-8

39528

Vy na prvním místě
Mel Noakes

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,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-5823-7

Hormony v harmonii

Rozchod jako nový začátek

Mějte se ráda
39572

Slaďte diář s hormony
Markéta Raková

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

Caroline Fibaek, Stine Fürst

Sebevědomí, emoce, vztahy
Charlotte Benátská

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

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

Někdy krásná, jindy moudrá
25076

30072

Buďte laskavější sami k sobě
Staňte se svým nejlepším přítelem
Padraig O‘Morain

Ženy, klíč ke spokojenosti
je v nás

Sotva někdo dokáže
rodiče rozzlobit tak jako
jejich vlastní děti. Tato
kniha pomáhá rodičům
vypořádat se s hněvem,
potlačit impulsivitu
a dívat se na situace
očima jejich dětí.
14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 €,
E R ISBN 978-80-271-2436-7
B E S T S E LL

39570

Sice už s matkou nežijete, přesto vám stále
komplikuje život? Vyřešte
problémy ve vztahu s ní
jednou provždy a získejte
nadhled v situacích,
které ve vás vyvolávají
negativní emoce.
14×21 cm, 184 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-2868-6

39568

Karen C. L. Anderson

Maminko, nekřič!
39577

39580

14×21 cm, 192 stran, 269 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-271-2920-1

Jak zkrotit emoce a porozumět dětem
Jeannina Mik, Sandra Temi-Jetter

28 dní pro jednodušší život
Michaela Dombrovská

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

Průvodce pro každého, kdo chce umět rozlišit kvalitní informace
z digitálního i reálného světa. Praktické tipy, návody a nástroje
vám pomohou zlepšit orientaci v informacích nezbytných pro váš
osobní rozvoj, práci i společenské uplatnění.

Matky, dcery a komplikované
vztahy

Pořádek nejen v hlavě

70084

Michaela Dombrovská, Zuzana Šidlichovská

Michaela Dombrovská

Šaty dělají člověka
89144

Jak si zjednodušit život v digitální době

3686

Pravidla pozitivního sobectví

Informační detox

39573

28

Jak vám psychologie módy může
pomoci osvojit si svůj styl
Dawnn Karenová
Jak využívat módní
psychologii, aby se váš
vzhled a život dostaly
na další úroveň. Jak se
oblékáme ovlivňuje nás
samé a na naše okolí.
Protože na tom, jak se
oblékáme, záleží.
15×22 cm, pevná vazba,
256 stran, 329 Kč, 13,71 �,
ISBN 978-80-7625-105-2

Osobní rozvoj a poznání
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3941

Naučte se mluvit barevně
Alena Špačková

Jediná komplexní tréninková učebnice mluvní
techniky u nás. Je určena
každému, kdo mluví na
veřejnosti a chce hovořit
kultivovaným a zvučným
hlasem a posílit vyzařování své osobnosti.
17×24 cm, 256 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5578-6

63570

V síti dezinformací

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, 224 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-2014-7

a autentickému projevu před publikem
Robin Kermode

Průvodce postpravdivým světem
Petr Nutil

Jak vycházet s problémovými
lidmi Domluvte se s choleriky, věčnými
kritiky a dalšími nevyrovnanými lidmi
Silke Weinig

25072

Všichni známe lidi,
kteří z každého setkání
udělají kovbojku, ať už
jde o kolegy v práci,
nebo příbuzné. Jak
s nimi jednat a neskončit
poražení? Odpovědi
najdete v této knize.
14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1777-2

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

Zakázaná rétorika

30 manipulativních technik
Gloria Beck

Manipulativní rétorika

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

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

Média, lži a příliš
rychlý mozek

39586

Nejlepší techniky všech dob
Matthias Pöhm

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 neztratit rozum
v nerozumné době

30110

39553

30099

Mluvte tak, aby vás druzí
poslouchali 7 kroků k sebevědomému

Co ovlivňuje první dojem?
Jak odhalit lháře? Naučte
se zvládat záludnosti
neverbální komunikace
a pracovat s řečí těla
při jednání, prezentaci,
prodeji nebo u přijímacího
pohovoru.
14×20 cm, 216 stran,
289 Kč, 13,35 €,
ISBN 978-80-271-2894-5

Trénink techniky řeči

Umění slovní sebeobrany

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

Úspěšná řeč těla

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

30077

reagovat na slovní útoky a provokace
Nicole Staudinger

Přestaň prezentovat,
začni vyprávět

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, 232 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-247-2139-2

3654

Slovní sebeobrana a asertivita
pro ženy Jak s noblesou a vtipem

Chcete se dozvědět, jak
naše emoce a vnitřní
nastavení ovlivňují
komunikaci s druhými
lidmi? Jak posílit empatii
a být asertivní? Získejte
díky této knize osvědčené
rady a tipy!
14×21 cm, 172 stran,
229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-2227-1

Není rozhodující, co říkáme, ale jak to
říkáme
Monika Matschnig

Generace X, Y, Z
Monika van den Berg

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

39535

30081

Jak zvládat obtížné komunikační situace
Olga Lošťáková

21030

Paul McGee

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

Empatická a asertivní
komunikace

Jak se vzájemně chápat

3343

Conrad Potts, Suzanne Potts

Jak získat a ovlivnit téměř
každého

39536

Asertivita – umění být silný
v každé situaci

3659

3682

Komunikace

O falešných představách, iluzích a předsudcích
Petr Nutil

B E S T S E LL

ER

Zakladatel webu manipulatori.cz vám ukáže
cestu k nezávislému a kritickému myšlení,
s nímž se naučíte odhalit falešné zprávy,
rozpoznat pravdu od lži a nepodlehnout konspiračním teoriím. Seznamte se s argumentačními fauly a s pozadím manipulativních
a propagandistických postupů v politice i médiích. Udělejte si na vše svůj vlastní názor.
16×23 cm, 192 stran, 269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-0716-2

O moudrosti bylo napsáno mnohé,
o hlouposti bohužel jen málo, přestože nás
tolik ovlivňuje. Tato kniha odhaluje falešné
představy a předsudky, které máme o světě,
druhých lidech i sobě samých, a představuje nástroje, s nimiž se můžete vlastní
iracionalitě postavit. Mezi ty nejdůležitější,
bez kterých se neobejdeme, patří schopnost
kvalitně nakládat s informacemi, kriticky
myslet a neztrácet rozum.
„Jen dvě věci jsou nekonečné – vesmír
a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem
nejsem tak jist.“
Albert Einstein
16×23 cm, 192 stran, 299 Kč, 13,91 �,
ISBN 978-80-271-1796-3

Publikace se symbolem

též jako e-kniha
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Trénink paměti a učení

ER

Praktická cvičení, testy a tipy
Ursula Oppolzer

Velký IQ a EQ trenér

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

Osobní IQ trenér

Mozkocvična do kapsy
Lenka Šnajdrová

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

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

Jak si vybudovat
fantastickou paměť
Christiane Stenger

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

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

Jak si zlepšit paměť
a koncentraci

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
T S E LL E R

Díky knize posílíte své
jazykové dovednosti,
paměť, logické a matematické myšlení, prostorové
vnímání i svou emoční
inteligenci, tedy EQ –
od sebehodnocení až po
sociální dovednosti.
16×24 cm, 248 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2478-7

3677

30007

Stává se vám, že častěji
zapomínáte nebo máte problém se soustředit? Díky
knize získáte komplexní
a efektivní program pro
trénování paměti, kreativního myšlení a úspěšného
řešení problémů.
14×21 cm, 224 stran,
279 Kč, 12,89 €,
ISBN 978-80-271-2877-8

3873

Zlepšete si paměť, koncentraci
a myšlení

30103

30097

BES

39514

3493

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

Jak se úspěšně učit

30018

B E S T S E LL

Dvakrát lepší výsledky s polovičním úsilím
Martin Krengel

110 her pro rozvoj myšlení,
lepší paměť a koncentraci
Ines Moser-Will, Ingrid Grube

Začíná váš mozek lenivět?
Častěji zapomínáte, nepamatujete si důležité údaje?
Pak je načase vyzvat
duševní „špeky“ na souboj
a zlepšit výkon mozku
s tím nejlepším trenérem –
s touto knihou!
14×21 cm, 136 stran,
169 Kč, 7,10 �,
ISBN 978-80-271-0046-0

Koncentrace
30104

Jakub Pok

Tajemství efektivního učení
39519

Jak se naučit 100 slovíček
za hodinu

Pozornost, soustředění, produktivita
Chris Bailey

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

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

Chcete zlepšit své
soustředění a pozornost,
zvlášť ve chvílích častého
vyrušování a neustálého
přívalu informací? Objevte
způsob, jak žít a pracovat vědomě a zvýšit
produktivitu.
14×21 cm, 256 stran,
329 Kč, 13,71 �,
ISBN 978-80-271-1324-8

Knihy Joe Navarra
Konec školní nudy

Příběh agentky CIA Amaryllis Fox
Amaryllis Fox ve svých fascinujících pamětech vypráví o výcviku
a nasazení v elitní tajné operační jednotce CIA, o osmi letech
pronásledování nebezpečných mezinárodních teroristů v šestnácti
zemích, o manželství i narození první dcery během doby, kdy stále
pracovala v utajení. Kniha nadané začínající autorky je napínavou
výpovědí o životě zasvěceném službě, o vášni a o téměř nepochopitelné odvaze.
A0013 AUDIOKNIHA,
14×21 cm, pevná vazba,
čte Zuzana Slavíková,
240 stran, 329 Kč, 13,71 �,
1 CD, 329 Kč, 13,71 €
ISBN 978-80-271-1313-2

BES

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

Příručka bývalého experta FBI
Joe Navarro, Marvin Karlins

BES

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
T S E LL E R

Tajemství řeči těla

Nebezpečné osobnosti

BES

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

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

30086

Život v utajení

Příběh největší špionážní aféry
v dějinách USA
Joe Navarro

3858

39500

Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů díky knize
aktivně zapojí své žáky
a studenty do vyučování,
a to prostřednictvím interaktivních technik metod
zaměřených na rozvoj
klíčových dovedností.
16×24 cm, 336 stran,
429 Kč, 19,82 �,
ISBN 978-80-271-2254-7

3488

Rádi byste zefektivnili
a oživili výuku pomocí
moderních, zábavných
a osvědčených metod? Tuto
knihu využijí učitelé cizích
jazyků i samouci, kteří se
naučí rychle reagovat v situacích z běžného života.
16×24 cm, 272 stran,
349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-1382-8

Jak prokouknout druhé lidi

Tři minuty do soudného dne

Didaktické metody pro 21. století
Dagmar Sieglová

39582

100+10 metod, strategií, cvičení a rad
pro učitele i samostudium
Dagmar Sieglová

32014

39584

Cesta k cizím jazykům

Gesta, která prozradí více než slova
Joe Navarro
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

Osobní rozvoj a poznání

31

Osobní rozvoj a kariéra
Buďte v práci spokojenější
Nicole Pathé

89067

Emoční inteligence
89036

EQ Emoční inteligence
v každodenním životě
Justin Bariso

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

85055

Džungle v nás
39590

Pět kroků ke zvládání emocí
Radka Loja

Praktická psychologie pro každého
Jiří Plamínek

rádce pro mladého člověka
Lukáš Kerhart

BES

3933

Cestování – nejlepší životní
investice První opravdový kariérní

Každý má svou soukromou
džungli plnou nebezpečných zákoutí. Tato knížka
je mapou, s níž se ve své
hlavě vyznáte. Kdo rozumí
tomu, co cítí a dělá, může
své pocity a chování
ovládat.
17×24 cm, 144 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1691-1

Jak zvládnout syndrom
vyhoření
Najděte cestu zpátky k sobě
Mirriam Priess

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

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
T S E LL E R

Pro Čechy je nebe nízko
Pojďme chtít víc!
Mojmír Hampl

Češi a cizinci
32019

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

39508

30084

Cítíte zahlceni úkoly
nebo jste uvízli ve všedním životě, který vás
neuspokojuje? Naučte
se maximálně využívat
čas, zorganizovat si den
a soustředit na to, co je
důležité.
14×21 cm, 192 stran,
279 Kč, 11,63 �,
ISBN 978-80-271-2223-3

R

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

Moderní time management

Zdvojnásobte svou produktivitu, aniž byste
se cítili přepracovaní
Kevin Kruse

A0012 AUDIOKNIHA,
interpret Bohdan Tůma
1 CD, 349 Kč, 16,12 �

Emoce pod kontrolou
30078

96077

3688
39599

O budování pozitivní motivace ve sportu
i v životě
Adam Blažej, Katarína Kostolanská
Cokoli člověk dělá, měl by
dělat na 100 % a naplno se
do toho „zakousnout“. To
je podstata konceptu flow,
který popisuje publikace
opírající se o výzkumy z prostředí psychologie i (neuro)
fyziologie a biochemie.
14×21 cm, 112 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-1392-7

Neplýtvejte svým časem

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 �,
E R ISBN 978-80-7359-334-6
B E S T S E LL

BESTSELLE

Flow ve sportu

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

Daniel Goleman

16×23 cm, flexi vazba, 208 stran,
349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0826-8

Přední český lobbista nás
provede málo známým
a často mytizovaným
prostředím lobbingu.
Odhalí čtenáři, kdo lobbista vlastně je, jak pracuje
a jaké etické a morální
otázky řeší.
14×21 cm, 160 stran,
229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-3072-6

Dokonalý život

Den má 24 hodin pro každého
Gemma Bray

Uznávaný kouč odkrývá, co odlišuje ty
nejlepší od dobrých. Základními kameny
úspěchu jsou talent, vůle, dovednosti,
láska k tomu, co děláte, a schopnost
tento hnací motor neustále pohánět
a zvyšovat jeho výkon. Lidé na špičce
v jakémkoliv oboru bývají na stejné
„technické“ úrovni. O tom, kdo mezi
nimi nakonec zvítězí, rozhoduje vnitřní
nastavení člověka – silná vůle nepovolit, i když se nedaří.

Václav Nekvapil

Třetinu svého života
strávíte v práci, což je
příliš dlouhá doba na to,
abyste dělali něco, co
vás nebaví. Pokud i vás
přepadají v neděli večer
chmury, přečtěte si tuto
knihu!
16×24 cm, asi 192 stran,
cca 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1254-8

BES

Marian Jelínek

Všichni jsme lobbisté
39606

39594

12 kroků k vysněné kariéře

Být průměrný není normální
Pavel Vosoba

Čím se nejlepší liší od průměrných

Jste ve své práci
nespokojení? Přijdete si
frustrovaní a nedocenění?
Nemusíte hned měnit své
zaměstnání. S pomocí této
knihy se můžete stát opět
spokojeným a úspěšným
pracovníkem.
14×21 cm, 176 stran,
269 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-271-1383-5

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
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E
S
T
S
BE

Začněte svou prací žít a užívat si ji
James Reed

Vnitřní svět vítězů

39571

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

39585

39523

Tajemství mentálního tréninku

Kniha uznávaného českého
ekonoma a bývalého
viceguvernéra ČNB nás
v dobrém i špatném
konfrontuje s našimi
typickými vlastnostmi, mýty
a předsudky, které o sobě
jako Češi máme.
16×23 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 €,
E R ISBN 978-80-271-2566-1
B E S T S E LL

Publikace se symbolem

Jak myslí, řídí a pracují
Jan Hebnar
Nová kniha bývalého
diplomata nám na svých
stránkách prozrazuje, proč
se lidé z různých koutů
světa chovají různě a jak
s nimi co nejlépe jednat
v pracovním i osobním
životě.
14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,38 €,
ISBN 978-80-271-1027-8

též jako e-kniha

Podnikání, ekonomie a finance

Publikace, vytvořená na míru exaktně
uvažujícím technikům, přibližuje podstatu
a souvislosti tří společenskovědních oborů:
ekonomie, práva a politologie. Nové vydání
je nejen aktualizováno, ale i doplněno např.
o problematiku dokonalé a nedokonalé
konkurence, výkladem nového občanského
zákoníku, informacemi o brexitu a kapitolami
o stavebním zákonu.
17×24 cm, 232 stran, 319 Kč, 13,29 �,
ISBN 978-80-271-2876-1

3581

63501

2., upravené a doplněné vydání
Jiří Moučka, Petr Rádl

Matematika v ekonomii
a ekonomice

Luboš Bauer, Hana Lipovská,
Miloslav Mikulík, Vít Mikulík

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

Matematika pro nematematické
obory s aplikacemi v přírodních
a technických vědách
Zuzana Došlá, Petr Liška

Publikace je určená
studentům VŠ zejména
přírodovědného, technického a ekonomického
zaměření. Obsahuje řadu
řešených matematických
úloh a aplikací v přírodních
a technických vědách.
17×24 cm, 304 stran,
329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-5322-5

Moderní učebnice
pokrývá problematiku,
jež je obsahem výuky
matematiky na českých
VŠ, klade důraz na
aplikace matematických
dovedností při řešení
úloh z ekonomické praxe.
17×24 cm, 352 stran,
389 Kč, 16,34 €,
ISBN 978-80-247-4419-3

Veřejná správa, neziskové organizace
Úspěšná nezisková organizace
3., aktualizované a rozšířené vydání
Marek Šedivý, Olga Medlíková

Řízení neziskových organizací
30068

Jana Hrbková a kolektiv

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

30034

30096

Ekonomie, právo, politologie –
2., aktualizované a rozšířené vydání

Ludmila Štěrbová a kolektiv

Matematika pro studenty
ekonomie

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

Základy statistiky

Společenské vědy
pro techniky

Mezinárodní obchod ve světové
krizi 21. století

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

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

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

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,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0249-5

39555

Marie Budíková, Maria Králová,
Bohumil Maroš

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

3590

3938

3548

Veřejné finance

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

Václav Jurečka a kolektiv

3924

30064

3., aktualizované a rozšířené vydání

3., aktualizované a rozšířené vydání
Václav Jurečka a kolektiv

32003

Makroekonomie

Mikroekonomie

30036
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Regiony budoucnosti – spolupráce, bezpečí, efektivita

Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe Marek Pavlík a kolektiv
Publikace se věnuje
řízení regionů a spolupráci všech zainteresovaných skupin s cílem
kvalitnějšího života
v regionech a zvýšení
jejich konkurenceschopnosti.
17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-1310-1

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

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,
149 Kč, 6,21 �,
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 T. Bruckner,

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

A. Buchalcevová a kol., J. 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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Ekonomie

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

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,
289 Kč, 11,57 €,
ISBN 978-80-271-0563-2

32002

32010

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

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

3336

Pokrok bez povolení

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

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

Finanční analýza Komplexní průvodce

Příběh neobyčejného kovu
2., aktualizované a doplněné vydání
Bohumil J. Studýnka, Jan Struž

40082

39507

3593

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, 35,60 �,
ISBN 978-80-247-3671-6

Učebnice s programem na generování
cvičných testů
Oldřich Rejnuš

Tajemství skvělých prezentací
Steva Jobse
Jak si získat každé publikum
Carmine Gallo

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 €,
E R ISBN 978-80-247-4389-9
LL
E
S
T
S
E
B

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

Zlato

Finanční trhy

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.
16×23 cm, 208 stran,
269 Kč, 12,43 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0679-0

Probuzený milionář

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

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

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

a zvýšíte své investiční zisky
Howard Marks

Ekonomie bez politické korektnosti
Hana Lipovská

BES

Ovládněte tržní cykly

Nová strategie
Pavel Kohout

Lidé v současnosti čím dál
více zkoumají možné peněžní
alternativy. Ve třetím vydání
knihy vstupujeme společně
s Bitcoinem do doby, kdy se
ukáže, jestli má potenciál
stát se penězi budoucnosti.
Krizi přežil, ale co dál?
15×21 cm, 232 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1043-8

4., aktualizované a rozšířené vydání
Oldřich Rejnuš

Kniha srozumitelně
a zajímavě odkrývá svět
vědy, která ovlivňuje náš
každodenní život. Získáte
základní ekonomické
znalosti, ale především se
naučíte myslet samostatně,
kriticky a ekonomicky.
17×24 cm, 256 stran,
269 Kč, 12,43 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0120-7

Kdo chce naše peníze?

39517

Investice

40045

rozšířené vydání
Dominik Stroukal

BES

3684

Bitcoin a jiné kryptopeníze
budoucnosti

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

40075

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

Jednoduše o všem, co byste měli vědět
Hana Lipovská

ÉHO TITULU!

DOTISK ÚSPĚŠN

Uznávaná učebnice
ekonomie obsahuje
všechna témata nezbytná pro kompletní kurz
ekonomie. Je určena
studentům VŠ i praktickým ekonomům.
21×27 cm, šitá vazba,
768 stran,
1059 Kč, 42,36 �,
ISBN 978-80-7169-891-3

Moderní ekonomie
32005

Ekonomické bubliny
40028

30035

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

Gregory N. Mankiw

Je čínská ekonomika
tržní, plánovaná, kapitalistická, socialistická,
rozvojová, vyspělá,
moderní či tradiční?
Odhalte nesoulad mezi
ní, státním vlastnictvím
a klíčovým vlivem státu.
17×24 cm, 224 stran,
329 Kč, 13,71 �,
ISBN 978-80-271-1270-8

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

Finanční matematika v praxi

Zásady ekonomie

Jak sdílená ekonomika, crowfunding
a kryptoměny změnily svět
Róbert Chovanculiak
Pokrok bez povolení
je o střetu digitálních
technologií 21. století
se světem kamenných
institucí 20. století. Je to
kniha pro lidi, které fascinují technologie a jejich
vliv na společnost.
16×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 389 Kč, 17,97 €,
ISBN 978-80-271-1755-0

Steve Jobs: Zrození vizionáře
3489

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

Tržní ekonomika, či státní kapitalismus?
Jan Bejkovský

30061

Stručná historie kapitalismu
Janis Varufakis

Čínský ekonomický systém
39595

Co jsem řekl své dceři
o ekonomii

3972

Jak dosáhnout investičního zenu
Aleš Tůma

63534

39539

Ideální investiční portfolio

Brent Schlender, Rick Tetzeli

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 �,
E R ISBN 978-80-247-5509-0
LL
E
S
T
S
E
B

Publikace se symbolem

též jako e-kniha
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Ekonomie a podnikání

Jak vybudovat trvale
úspěšnou firmu
Úspěšné návyky vizionářských společností –
Překlad bestselleru Built to Last

Do 30 dnů – krok za krokem
John Williams

B E S T S E LL

ER

Chcete se osvobodit od každodenní rutiny? Uznávaný autor
a podnikatel vám za pouhých 30 dní pomůže uskutečnit váš nápad
a začít se jím živit – a to i v případě, že jste na nic skvělého
doposud nepřišli! Objevíte: 3 kroky, jak jednoduše a rychle přijít
na nápad, pro který se nadchnete, 11 způsobů, jak si jakýmkoliv
nápadem začít vydělávat peníze, co okamžitě funguje na prokrastinaci a mnohé další!
17×24 cm, 256 stran, 349 Kč, 16,12 �, ISBN 978-80-271-0374-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

124 kreativních her – 2., rozšířené vydání
Susanne Beermann, Monika Schubach,
Ortrud E. Tornow
Jak vylepšíte semináře
nebo workshopy, aby byly
skutečně účinné a zajímavé? V knížce najdete
124 osvědčených her, díky
kterým zlepšíte koncentraci, kreativitu a aktivitu
účastníků.
14×21 cm, 176 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-247-5514-4

Příběhy sdílené ekonomiky
Brad Stone

30001

Jak vznikaly dnes už
ikonické start-upové
společnosti a kdo
za nimi stojí? Kde
se vzaly a co jejich
vznik umožnilo?
17×24 cm, 320 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0779-7

Hry na semináře a workshopy
3490

Začni vydělávat na tom,
co tě baví

30044

ER

Co odlišuje skutečně výjimečné a trvale úspěšné firmy od jejich
konkurence? Odpověď najdete v dlouho očekávaném českém
vydání bestselleru Built to Last! Kniha nabitá stovkami příkladů
nabízí praktické koncepty, které mohou být aplikovány manažery
a podnikateli na všech úrovních.
17×24 cm, pevná vazba, 352 stran, 469 Kč, 21,67 �,
ISBN 978-80-247-5638-7

Vladimíra Khelerová, Klára Haunerová,
Zuzana Šimonovská

Uber a Airbnb mění svět

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

Jim Collins, Jerry I. Porras

B E S T S E LL

Praktické postupy pro úspěšný rozvoj
organizace
Dana Janišová, Mirko Křivánek

k úspěšným projektům
Mirko Křivánek

Kniha představuje
jednotlivé kategorie
módy i celý cyklus od
tvorby trendů přes návrh
a výrobu zboží až po jeho
prodej. Ukazuje nejen
líbivou tvář odvětví, ale
i jeho stinné stránky.
17×24 cm, 192 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2113-7

Velká kniha o řízení firmy
3971

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.
Bestseller
17×24 cm, pevná vazba, 304 stran,
Good to Great!
425 Kč, 19,48 �, ISBN 978-80-247-2545-1

3482

B E S T S E LL

30073

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

Jim Collins

Dynamické vedení a řízení
projektů Systémovým myšlením

Fashion management

75037

Překlad bestselleru Good to Great

Vy jako značka

Osobní branding pro kariérní růst
Cristina Muntean

Naučte se řídit projekty!
Jan Doležal, Jiří Krátký

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

Léčení firem v krizi
30063

Jak z dobré firmy udělat
skvělou

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

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

30067

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

32004

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

3268

3595

39524

podnikatelské příležitosti
Ivana Svobodová, Michal Andera

Projektový management

Procesní řízení pro manažery

Projektový management
v praxi
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

Tato ojedinělá kniha představuje nástroje, metody a postupy
moderního projektového managementu nejen v souladu
s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince 2), ale i dle
zkušeností autorů s jejich aplikací v tuzemských i mezinárodních
projektech. Jedná se o unikátní propojení teoretických vstupů
a zkušeností s řízením projektů nejrůznějších velikostí a oborů
lidské činnosti (IT, strojírenství ad.).
17×24 cm, pevná vazba, 424 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-5620-2

Od nápadu k podnikatelskému
plánu Jak hledat a rozvíjet

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

39525

3945

Komplexně, prakticky a podle světových
standardů Jan Doležal a kolektiv

3994

5 kroků k úspěšnému projektu

Projektový management

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

Postavení jednatele

Jak postupovat při nástupnictví, dědictví
a udržení rodinné soudržnosti
Judy Martel

75029

30042

Rodinné firmy na rozcestí

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

Petr Sedláček

Inovace je rozhodnutí
30043

39588

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

Zapojení ČR do mezinárodního
úsilí o posílení globální měnové
a finanční stability
Jedinečná publikace
ukazuje, jakým
způsobem se Česká
republika podílela
a stále podílí na
mezinárodním úsilí posílení globální měnové
a finanční stability.
17×24 cm, 176 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1737-6

Čtenáři získají vědomosti
z oblasti podnikové
ekonomiky, které jsou
nutné pro výkon řídících
a ekonomických funkcí
v podniku. Druhé vydání
publikace je kompletně
aktualizováno.
17×24 cm, pevná vazba,
224 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2034-5

Začínáme podnikat
32013

30069

Kompletní návod, jak dělat inovace nejen
v byznysu
Adam Novák
Jak zajistit, aby ve
firmě vznikaly úspěšné
produktové, procesní
a organizační inovace?
Nehledejte žádné složité
teorie, čekají vás praktické nástroje a chytré
příklady z praxe.
16×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0333-1

Úvod do podnikové ekonomiky
2., aktualizované vydání
Dana Martinovičová, Miloš Konečný,
Jan Vavřina

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

s případovými studiemi začínajících
podnikatelů
Jitka Srpová a kolektiv
Kolektiv zkušených autorů vám poradí, jak přijít
na nové podnikatelské
nápady, jak si ověřit zájem zákazníků a pomocí
jakých nástrojů u nich
vyvolat zájem o váš
produkt nebo službu.
17×24 cm, 264 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2253-0

Petra Taušl Procházková, Eva Jelínková

32015

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

Produktivní podnikatel
Průvodce řemeslem podnikání

32018

Cena VŠE

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

Podniková ekonomika – klíčové
oblasti

Štěpán Klein
Chcete si svou cestu podnikání užít a vyvarovat se při tom začátečnických chyb? Možná nejste podnikatelský talent od přírody
a vaše firma neohromí svět, ale nepotřebujete být supermanem
k tomu, abyste podnikali dobře. Autor nenapsal další knihu
o tom, jak dosáhnout podnikatelského úspěchu. Napsal knihu
o tom, jak podnikat správně, abyste nebušili hlavou do zdi,
zatímco vedle vás jsou otevřené dveře.
17×24 cm, 352 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1386-6

Základy úspěšného podnikání
Průvodce začínajícího podnikatele
Alena Šafrová Drášilová

30076

Kniha přístupnou formou,
srozumitelně a na mnoha
řešených a diskutovaných
ilustrativních příkladech
osvětluje základní ekonomické kategorie tak, aby
nové poznatky byly přímo
využitelné v praxi.
17×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 369 Kč, 16,99 �,
E R ISBN 978-80-271-0413-0
LL
E
S
T
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Jitka Srpová, Ivana Svobodová,
Pavel Skopal, Tomáš Orlík

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.
17×24 cm, pevná vazba, 248 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2182-3

Image a firemní identita
2., aktualizované a rozšířené vydání
Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš, Jan Binar

30094

3., aktualizované vydání
Hana Scholleová

Tato kniha vám pomůže zvýšit kvalitu tvorby strategie i strategických plánů, a to s důrazem na investiční program a strategický
finanční plán, jejich realizaci, kontrolu, řízení rizik a zvládání
krizových situací. Druhé vydání úspěšné publikace se věnuje využití
scénářů budoucnosti pro tvorbu variant strategie a pro volbu
nejvhodnější varianty z hlediska rizik i příležitostí budoucího vývoje.
17×24 cm, pevná vazba, 416 stran, 569 Kč, 26,29 €,
ISBN 978-80-271-2499-2

Podnikatelský plán a strategie
3470

32007

Ekonomické a finanční řízení
pro neekonomy

a doplněné vydání Jiří Fotr, Emil Vacík,
Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek

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

Kniha zkušených autorů
se jako jediná na našem
trhu věnuje významnému
nástroji podpory strategického rozhodování a řízení – scénářům, představujícím varianty možného
budoucího vývoje.
17×24 cm, 240 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2020-8

35

Tvorba strategie a strategické
plánování Teorie a praxe – 2., aktualizované

Jiří Fotr, Emil Vacík, Miroslav Špaček,
Ivan Souček

3295

efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami
a příležitostmi Jiří Fotr, Ivan Souček

Úspěšná realizace strategie
a strategického plánu

32011

Scénáře pro strategické
rozhodování a řízení Jak se

30047

39559

Podnikání, ekonomie a finance

Druhé vydání jediné ucelené publikace o image a firemní identitě na našem trhu přináší kromě odborně erudovaného a přitom
čtivého výkladu problematiky také řadu příkladů budování,
změn i analýzy image a firemní identity z české i zahraniční
praxe. Nově se také autoři knihy, uznávaní odborníci v oblasti
marketingové komunikace, věnují vytváření corporate identity
ČR, včetně zkráceného názvu naší země.
17×24 cm, pevná vazba, 224 stran, 369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-271-2841-9

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

36
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Obchod a prodej

Výzva pro všechny
Hana Doležalová

Mezinárodní obchodní
a diplomatický protokol

3774

3580

32008

individualizovaná řešení zákaznických
potřeb Vít Chlebovský

3., doplněné a přepracované vydání
Soňa Gullová

Kniha se zabývá problematikou Customer Solutions
Managementu. Jde
o komplexní pojetí péče
o zákazníky, které má za cíl
efektivní tvorbu a správu
individualizovaných řešení
zákaznických potřeb.
17×24 cm, 128 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0559-5

Petr Neckař, David Kolář, David Janeček
Autoři nabízejí osvědčené know-how, návody
a doporučení, jak být při
obchodování maximálně
efektivní a úspěšný.
Upozorňují, jakých chyb se
vyvarovat a jak se odlišit
od konkurence.
16×23 cm, 312 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-271-2218-9

Předložená publikace přibližuje obecnou rovinu fair tradu a jeho
principy a přínosy, historické aspekty, standardy a certifikace,
aktuální data o produkci a prodeji a v neposlední řadě dva hlavní
mezinárodní systémy (FLO a WFTO). Svět fair tradu je přiblížen
na příkladu vybraných komodit (kakaové boby/čokoláda a banány)
i produkčních regionů (Latinská Amerika, Afrika a Asie).
17×24 cm, 160 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-1220-3

Management zákaznických
řešení Jak efektivně tvořit a spravovat

Průvodce úspěšného
obchodníka

Zlatá pravidla obchodního
vyjednávání Jak obhájit své ceny

a marže a stát se mistrem ve vyjednávání
Phillippe Korda

Jak prodávat, aby od vás
kupovali
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

Ať už jste prodejce nebo
nákupčí, v této praktické
knize najdete speciální
metody a strategie, které
vám pomohou zvládnout
všechny vyjednávací
taktiky. Čtvrté vydání
bestselleru!
17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,81 �,
ISBN 978-80-247-3752-2

Již třetí vydání knížky
radí, jak jednat v dalších
zemích světa, např. v USA,
Norsku, Koreji. V příloze
najdete vzory protokolární
a diplomatické korespondence, pravidla používání
vizitek aj.
17×24 cm, pevná vazba,
336 stran, 349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-4418-6

Co odlišuje ty nejlepší od průměrných
Martin Limbeck

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

33000

30117

Fair trade

3964

3918

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

30079

ER

Jak myslí špičkový obchodník

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

Miroslav Princ

B E S T S E LL

Nový hardselling – Staňte se jedničkou
na trhu
Martin Limbeck

3555

více schůzek a uzavřete více obchodů

Velká kniha o prodeji
3191

Jak uspět při obchodním
telefonování Získejte jistotu, domluvte si

Jak prodávat, když nikdo
nekupuje ...a jak prodávat ještě
více, až lidé a firmy kupovat začnou
Dave Lakhani

Zhoršily se vám prodeje?
Snížil počet zakázek?
V nové „bibli“ prodeje
najdete jasné strategie,
nástroje a techniky, které
vám pomohou okamžitě
zlepšit vaše prodejní
výsledky a zisky.
17×24 cm, 208 stran,
319 Kč, 12,81 �,
ISBN 978-80-247-3309-8

Cestovní ruch

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,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-247-5021-7

Věra Seifertová a kolektiv

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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

3300

3476

3935

služeb a spokojenost zákazníků
Ida Rašovská, Kateřina Ryglová

Ekonomika turismu

Průvodcovské činnosti

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

Moderní hotelový
management

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

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

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, 368 stran, 399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-2461-9

Management kvality služeb
v cestovním ruchu Jak zvýšit kvalitu

3298

Dagmar Jakubíková, Eliška Vildová,
Petr Janeček, Jan Tlučhoř

Jak uspět v domácí i světové konkurenci
2., aktualizované a rozšířené vydání
Dagmar Jakubíková

30039

30085

management a marketing

3185

Marketing v cestovním ruchu

Lázeňství

Moderní řízení hotelového
provozu
5., zcela přepracované vydání
Jaromír Beránek

Přepracované vydání
úspěšného titulu, který
opakovaně vychází od roku
1996, zachycuje hotelnictví
ve všech souvislostech.
Nová učebnice je určena
středním hotelovým a vyšším odborným školám.
17×24 cm, 336 stran,
329 Kč, 13,82 �,
ISBN 978-80-86724-45-4

Podnikání, ekonomie a finance
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Toyota Talent

Martin Šikýř

39511

3995

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

Bernd Geropp

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

30057

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

3., rozšířené vydání
František Bělohlávek

První kroky v manažerské pozici

BES

Cesta k úspěšnému a respektovanému
šéfovi
Julie Zhuo

Získali jste svou první
vedoucí pozici? Obáváte
se prvních překážek
a neúspěchů? Autorka této
knihy vám nabízí spoustu
rad a tipů, které vám
pomohou při řízení týmu
i sebe samých.
17×24 cm, 232 stran,
349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-2893-8

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, 39,96 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5258-7

Jak hledat zaměstnance
v 21. století

Jak získat loajalitu a respekt svého týmu
Alexander Groth
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

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

Řízení lidských zdrojů

Skvělý šéf
30027

3486

Stali jste se poprvé šéfem
nebo vedoucím týmu? Tato
knížka vám praktickými
tipy, radami a příklady
pomůže v nové roli uspět.
Najdete tu také plán
aktivit na prvních 100 dnů
vašeho šéfování.
14×21 cm, 160 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-4637-1

Tajemství úspěšného
vedení lidí

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

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

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

Moderní lektor

Poprvé šéfem

Jak uspět na vedoucí pozici
6., rozšířené vydání
Ralph Frenzel

Jak vést rozhovory s podřízenými
pracovníky Výběrové, hodnoticí,

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

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

Techniky moderního recruitmentu

30066

2., aktualizované a doplněné vydání
Martin Šikýř

Nejlepší praxe v řízení
lidských zdrojů

30046

Personalistika pro manažery
a personalisty

Vedení lidí, týmů a firem

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

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

3685

30017

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

3., přepracované vydání
Milan Mikuláštík

30016

svých spolupracovníků dostali to nejlepší
Jan Urban

Manažerská psychologie

30098

Motivace a odměňování
pracovníků Co musíte vědět, abyste ze

Přečetli jste již řadu knih, které radí, jak řídit lidi pomocí
zavedení jasných metod, jak je motivovat a inspirovat, ale
váš tým či firma stále neprosperuje? Zkuste nový přístup –
proaktivní vedení, které pružně reaguje na aktuální podněty
a změny situace. Jde o to umět reagovat na skutečné potřeby
organizace a vytvářet vizi, kterou budou sdílet lidé usilující
o naplnění těchto potřeb.
16×24 cm, 176 stran, 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1711-6

2359

30032

30005

Úspěšný personální výběr
František Bělohlávek

Jackie Jenkins-Scott

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

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

Jak vybrat správného člověka
na správné místo

7 tajemství odpovědného
vedení lidí

Řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty
Jeffrey K. Liker, David P. Meier

3483

Systematickým vedením lidí k výjimečným
výsledkům
Mike Rother

30008

30048

Toyota Kata

30111

Personalistika

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

Publikace se symbolem

též jako e-kniha
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Marketing a reklama

Daniel Jesenský a kolektiv
Publikace zkušených autorů se věnuje mladé a stále významnější
disciplíně komerčních komunikací – marketingové komunikaci v místě
prodeje. A to na úrovni jednotlivých produktů a značek, sortimentních
kategorií a celých prodejních prostředí. Kniha je pojata velmi prakticky,
ale zároveň však vychází z mnoha děl a výzkumů z celého světa. Je
proto vhodná jak pro odborníky z praxe, tak i akademickou veřejnost.
17×24 cm, pevná vazba, 512 stran, 499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-1724-6

BES
Tohle je marketing!

Chcete se naučit psát
texty, které přesvědčují,
prodávají a vydělávají?
Kniha plná praktických
tipů je určena pracovníkům v marketingu
a reklamě, studentům
a podnikatelům.
14×21 cm, 120 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2585-2

32009

Vilém Kunz

Sportovní marketing

Jak odkrýt tajemství „černé skříňky“
Jitka Vysekalová a kolektiv

Strategický marketing

Čtrnácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení, tzv. bible marketingu, přináší nejnovější
poznatky marketingové teorie
a praxe. Pozornost je věnována i sociálním médiím.
21×28 cm, pevná vazba,
816 stran,
2290 Kč, 91,60 �,
ISBN 978-80-247-4150-5

Strategie a trendy – 2., rozšířené vydání
Dagmar Jakubíková
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

CSR a sponzoring
Vilém Kunz

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

3186

3760

32006
30091

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

3931

39547
30114

3188

3183
3190
30092

Najděte nejrychlejší
cestu k penězům! Příprava
marketingového plánu se
často považuje za obtížný
a časově náročný proces,
ale představte si plán,
který vám zabere pouze
jednu A4.
16×23 cm, 224 stran,
349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-2591-3

Společenská odpovědnost
ve sportu

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

Manuál copywritingu

Jak se přes víkend naučit psát pro reklamu
a marketing
Vojtěch Untermüller

Strategické trendy a příklady z praxe –
4. vydání
Hana Machková
Nové vydání reaguje
na dynamický vývoj
v mezinárodním marketingu, zejména v oblasti
digitálního marketingu
a brand managementu.
Výklad doplňují příklady
a případové studie.
17×24 cm, pevná vazba,
200 stran, 299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-5366-9

Chování zákazníka

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

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

Nejrychlejší cesta k penězům
Allan Dib

Postupy, metody, trendy
Radek Tahal a kolektiv

Mezinárodní marketing

Kniha zkušeného autora se
jako první v ČR komplexně věnuje možnostem
využití principů konceptu
společenské odpovědnosti
organizací (Corporate
Social Responsibility)
v oblasti sportu.
17×24 cm, 200 stran,
299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1209-8

Marketingový výzkum

Public relations

Marketingový plán na jednu
stránku

Jak dělat reklamu – 4., aktualizované
a doplněné vydání
Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš
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

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

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

Denisa Hejlová

Jak oslovit srdce zákazníka
Jitka Vysekalová a kolektiv

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

Reklama

Emoce v marketingu

Psychologie reklamy

Jak komunikovat na našem trhu
2., aktualizované a doplněné vydání
Miroslav Karlíček a kolektiv

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

Vynikající marketéři
nevyužívají spotřebitele
k řešení problémů svých
společností, ale využívají
ho k řešení problémů
spotřebitelů. Nevyvolávají pouhý rozruch –
zlepšují svět!
16×23 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2567-8

Získejte teoretické
a metodologické znalosti,
jak připravit a realizovat
sběr dat, jakými postupy
zpracovat údaje a jak
z nich vyhodnotit empirické
poznatky a marketingová
doporučení.
17×24 cm, 168 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1723-9

4., rozšířené a aktualizované vydání
Jitka Vysekalová a kolektiv

Zcela nový přístup k marketingu, prodeji
a reklamě
Seth Godin

3572

v udržitelném marketingovém managementu
Miroslav Foret, David Melas

30089

32020

Marketingový výzkum

Marketingová komunikace
32001

30015

2., přepracované a rozšířené vydání
Miroslav Karlíček a kolektiv

32012

POP, POS, In–store, Shopper Marketing – 2. vydání

Základy marketingu
32021

Marketingová komunikace
v místě prodeje

Moderní marketingová
komunikace
2., zcela přepracované vydání
Jana Přikrylová a kolektiv

Autoři se věnují reklamě,
podpoře prodeje, přímému
a online marketingu,
sponzoringu, veletrhům
a osobnímu prodeji, ale
i marketingové komunikaci
mezi firmami a v mezinárodním prostředí.
17×24 cm, pevná vazba,
344 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0787-2
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Finanční trhy a instituce

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

Inteligentní investor
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.

14×21 cm, 176 stran, 229 Kč, 9,62 �,
ISBN 978-80-247-5375-1

4426

Naučte se investovat
2. rozšířené vydání
Daniel Gladiš

4324

Daniel Gladiš

4460

Akciové investice

n ež
P ro dá n o ví ce ů !
sk
ti
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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

B

Ekonomické bubliny

39507

4853

FOREX – jak zbohatnout
a nekrást
2. rozšířené vydání

17×24 cm, 384 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5871-8

17×24 cm, 200 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-271-0205-1

Michal Stibor a kolektiv

3593

4847

Finanční trhy
4., aktualizované a rozšířené
vydání

Investování pro začátečníky
3., zcela přepracované vydání

21×30 cm, pevná vazba,
768 stran, 890 Kč, 35,60 �,
ISBN 978-80-247-3671-6

Petr Syrový

14×21 cm, 128 stran,
169 Kč, 7,10 €,
ISBN 978-80-271-0092-7

40062

Dominik Stroukal

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

Finanční trhy
Učebnice s programem
na generování cvičných testů

Oldřich Rejnuš

Bitcoin a jiné kryptopeníze
budoucnosti rozšířené vydání

Jak dosáhnout investičního zenu
Aleš Tůma

40075

Ideální investiční portfolio

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

Oldřich Rejnuš

Dark Web je tajemné a mýty opředené místo na internetu, kde
se za virtuální peníze dá koupit téměř cokoliv. Lidé si posílají
poštou drogy a padělané dokumenty a nakupují z ukradených
kreditních karet. Kniha je průvodcem po temné části internetu
od jeho počátků po budoucnost. Ukazuje, jakým způsobem
fungují pravidla mezi lidmi, kteří spolu chtějí obchodovat, ale
nikdy neodhalí svou identitu.
15×21 cm, 208 stran, 279 Kč, 11,63 �,
ISBN 978-80-271-2934-8

Od začátku koronavirové krize vzniká rekordní množství peněz.
Dolarů i korun. Lidé tak čím dál více zkoumají možné alternativy. Může
se takovou alternativou stát Bitcoin? Zatímco v čase prvního vydání
této knihy byl Bitcoin vnímán jen jako zábava pro fanoušky, v čase
druhého vydání už o něm minimálně slyšel téměř každý. Třetí vydání
knihy vstupuje společně s Bitcoinem do doby, kdy se ukáže, jestli má
potenciál stát se penězi budoucnosti. Krizi přežil, ale co dál?
15×21 cm, asi 232 stran, cca 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1043-8

Pokrok bez povolení

Jak sdílená ekonomika, crowfunding
a kryptoměny změnily svět
Róbert Chovanculiak

40099

Johan Norberg

Dominik Stroukal

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

39539

4893

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

Pokrok: Deset důvodů, proč
se těšit na budoucnost

Dark Web: Sex, drogy
a bitcoiny

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

40082

Nová strategie
Pavel Kohout

40028

40026

Investice

Kniha o střetu
digitálních technologií
21. století se světem
kamenných institucí
20. století. Zaujme
člověka fascinovaného
technologiemi a jejich
vlivem na společnost.
16×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-271-1755-0

Publikace se symbolem

Základy podnikání
a podnikatelský proces

Miroslav Hučka, Zuzana Čvančarová,
Jiří Franek
Publikace, která pomůže
při podnikatelském
objevování, posuzování
a využití podnikatelských příležitostí.
15 praktických kroků
jako návod pro nového
začínajícího podnikatele.
17×24 cm, 200 stran,
289 Kč, 11,99 �,
ISBN 978-80-271-3041-2

též jako e-kniha
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Finanční řízení
Romana Čižinská

Desatero boháče

Jak peníze vydělat, řídit, spravovat
a rozmnožovat
Marcela Hrubošová

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

Podnikové řízení
4459

Orientujte se v hlavních
oblastech financí! S touto
knihou se seznámíte s realitou finančních institucí,
s fungováním finančních
trhů, s mezinárodními
financemi, bankovnictvím,
pojišťovnictvím i s podnikovými a veřejnými financemi.
17×24 cm, 464 stran,
529 Kč, 21,99 �,
ISBN 978-80-271-2215-8

Základy finančního řízení
podniku

40020

Jan Černohorský

30065

40032

Finance: od teorie k realitě

Jan Váchal, Marek Vochozka a kolektiv
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, 28,76 �,
ISBN 978-80-247-4642-5

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

Osobní a rodinné finance

Patří do knihovny každého
svobodomyslného čtenáře.
Pestrý výběr 27 všeobecně
známých i téměř zapomenutých osobností různých dob,
míst a rozmanitých profesí
spojuje jedno: jejich touha
po svobodě.
14×20 cm, 184 stran,
259 Kč, 10,79 �,
ISBN 978-80-86389-68-4

40057

40047

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.
17×24 cm, 272 stran,
369 Kč, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5064-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

4870

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, 27,60 �,
ISBN 978-80-86389-60-8

Lidské jednání
40023

Ronald Coase

Pojednání o ekonomii
Ludwig von Mises
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, 31,60 �,
ISBN 978-80-86389-61-5

Petice za zákaz slunce
a jiné absurdity ekonomie
Frederic Bastiat

Co je vidět a co není vidět
a jiné záhady ekonomie
Frederic Bastiat

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

Téměř 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, 584 stran,
639 Kč, 26,84 �,
ISBN 978-80-86389-65-3

4364

40085

Komplexní informace
načerpají manažeři,
podnikatelé i studenti.
Kniha se zabývá celkovým
podnikovým prostředím
a hlavním cílem podniku
– růstem hodnoty pro
akcionáře.
17×24 cm, pevná vazba,
480 stran, 589 Kč, 24,54 �,
ISBN 978-80-271-1701-7

Ludwig von Mises

Pojednání o podstatě a původu
Adam Smith

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.
14×20 cm, 354 stran,
389 Kč, 17,97 €,
ISBN 978-80-86389-64-6

Socialismus

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

2. aktualizované vydání
Marek Vochozka

Velká čínská kapitalistická
revoluce

Bestseller laureáta
Nobelovy ceny za ekonomii
M. Friedmana a jeho ženy
ukazuje, jak byrokracie,
mrhání veřejnými prostředky,
inflace a složité zákony dusí
ekonomický růst a omezují
svobodu jednotlivce.
14×20 cm, 336 stran,
389 Kč, 17,97 €,
ISBN 978-80-86389-66-0

Liberalismus

Metody komplexního hodnocení
podniku

40056

40084

40101

Milton Friedman, Rose Friedmanová

Bohatství národů

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

Svoboda volby

Nepřátelé státu

Ludwig von Mises

metody, ukazatele a využití v praxi
Petra Růčková

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 nepřijít o peníze.
14×21 cm, 232 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2886-0

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,
232 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-2500-5

přátelé svobody
Josef Tetěk

Finanční analýza –
6. aktualizované vydání

40025

3. aktualizované vydání – řízení financí
pro každého
Petr Syrový, Tomáš Tyl

40021

Osobní finance

40024

a zvýšíte své investiční zisky
Howard Marks

40054

40045

Ovládněte tržní cykly

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

4368

4354

Finanční matematika pro
každého 8. rozšířené vydání

Finance v globální
ekonomice I: Peníze
a platební styk

Jarmila Radová, Petr Dvořák,
Jiří Málek

14×21 cm, 304 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-4831-3

Josef Jílek

17×24 cm, pevná vazba,
664 stran, 399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-3893-2

30035

4363

Finanční matematika v praxi
2., aktualizované a rozšířené
vydání

Finance v globální
ekonomice II: Měnová
a kurzová politika

17×24 cm, 336 stran,
369 Kč, 16,99 �,
ISBN 978-80-271-0250-1

17×24 cm, pevná vazba,
560 stran, 149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4516-9

Oldřich Šoba, Martin Širůček

Josef Jílek

Právo, daně a účetnictví
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Daně
DPH – zákon s přehledy

Daňová evidence podnikatelů
2021

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

40102

DPH u prodeje zboží přes
elektronické obchody
Martin Sádovský

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, 260 stran,
349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-907398-3-3

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

40115

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH
nepostupují podle běžného režimu. Jsou to např. obchodníci
s použitým zbožím (autobazary), uměleckými díly, poskytovatelé
cestovních služeb, poskytovatelé stavebních nebo montážních
prací, jde také o zvláštní režim jednoho správního místa. Kniha
slouží také při obchodování s novými auty, vratnými obaly nebo
se jedná o bytová družstva.
17×24 cm, asi 256 stran, cca 329 Kč, 13,71 �,
ISBN 978-80-271-1227-2

Miloslav Hnátek

snadno a rychle
Jiří Dušek

R!

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská

Zcela legální daňové triky 2021

Účetní uzávěrka a závěrka
v přehledech

p u b li ka ce v Č

Uplatňování DPH u zvláštních
režimů a specifických postupů

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček

Vše podle účetní a daňové
legislativy 2020 i 2021.
Usnadňuje osvojení
daňových předpisů a jejich
přenos do praxe. Aktuálně
- daňové úlevy v souvislosti
negativními dopady způsobenými virem SARS-CoV-2.
17×24 cm, asi 144 stran,
cca 189 Kč, 7,88 �,
ISBN 978-80-271-3106-8

4900

Daňové tipy pro společnosti
s ručením omezeným

ě jš í d a ň ová
N e jp ro d áva n

40094

40109

4896
40103
40031

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, 296 stran,
339 Kč, 14,13 �,
ISBN 978-80-907398-4-0

21×29 cm, 296 stran, 119 Kč, 4,96 �,
ISBN 978-80-271-3130-3

40091

40061

40077

Oznamování přeshraničních transakcí
Jiří Dušek

Jediná publikace na
trhu souhrnně vysvětluje
složitou problematiku
přepravy zboží i služeb
v různých směrech a různými typy subjektů. Kniha
se věnuje i spedičním
a logistickým firmám.
14×21 cm, 168 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0798-8

Miloslav Hnátek

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2021 včetně všech čísel.
Pozor - všechny změny nově schváleného
daňového balíčku uvnitř. Různým typem
písma jsou přehledně odlišeny změny účinné
k lednu 2021 a pozdější. Stručně komentovaný
přehled novelizací je soustředěn v úvodu
publikace.
Soubor obsahuje zákon o daních z příjmů,
zákon o rezervách pro zjištění základu daně
z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí,
zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon
o spotřebních daních, vybraná ustanovení
zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů,
upravující tři energetické daně a zákon o dani
z hazardních her a daňový řád.

Pozor – nová aktuální
povinnosti oznamovat
přeshraniční transakce u definovaných
uspořádání. Koho se
týká? Jaké evropské
a české předpisy s tím
souvisejí?
17×24 cm, 128 stran,
249 Kč, 10,38 €,
ISBN 978-80-271-2930-0

DPH a účtování

Daňové a nedaňové náklady
2021

Hana Marková

Směrnice DAC 6 v přehledech

Publikace pomůže všem,
kteří dávají přednost
názornému vyjádření, rychlé
orientaci a rychlému přístupu
k aktuálním informacím. Již
12. vydání – včetně stručných
schémat a praktických daňových a účetních tabulek.
17×24 cm, 208 stran,
298 Kč, 13,77 �,
ISBN 978-80-271-1048-3

přeprava, dovoz, vývoz, služby –
8. aktualizované vydání
František Louša, Svatopluk Galočík

úplná znění k 1. 1. 2021

V 18. vydání
praktické, osvědčené
publikace autor
na 168 přehledných
schématech názorně
„zobrazuje“ zákon
o DPH. Úplné znění
platné k 1. 1. 2021.
17×24 cm, 272 stran,
289 Kč, 11,99 €,
ISBN 978-80-271-3143-3

Daně z příjmů

přehledy, daňové a účetní tabulky
Jiří Dušek

Daňové zákony 2021

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop či digitální platformu např. Amazon, Ebay a další? Nebo prodáváte zahraniční
zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze třetí země, např.
USA nebo Číny? Jste připraveni na novinky v oblasti DPH, které
dopadají na zásilkový prodej zboží od 1. 1. 2021? Chcete vědět,
jak lze jednoduše odvádět DPH pouze v jednom státě, ačkoliv
zboží zasíláte zákazníkům do ostatních států EU? Čtěte.
17×24 cm, 224 stran, 269 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-271-1690-4

Finanční účetnictví
veřejného sektoru
Miroslav Máče

40019

17. vydání této publikace
po legislativní daňové smršti
obsahuje všechna novelizovaná ustanovení k 1. 1. 2021
a reaguje tak na aktuální
změny právních předpisů.
Výklad všech ustanovení
zákona je doplněn o 300
příkladů z praxe, včetně příloh
(sazby daně u zboží a služeb).
17×24 cm, 464 stran,
389 Kč, 16,21 €,
ISBN 978-80-271-3144-0

Jiří Dušek

40018

výklad s příklady
Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská

40116

40117

DPH

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 se symbolem

Manažerské účetnictví
veřejného sektoru
Miroslav Máče

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

též jako e-kniha
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Právo, daně a účetnictví
Pavel Novotný

Václav Vybíhal, a kol.

17×24 cm, šitá vazba, asi 472 stran, cca 449 Kč, 18,71 �,
ISBN 978-80-271-3108-2

40016

4869

Zatřiďování majetku a služeb

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

s komentářem
Magdalena Králová, Miloslav Hejret

40027

Účetnictví, daně a financování
pro nestátní neziskovky
3., aktualizované vydání
Anna Pelikánová

Národní účetní rada
vydala za dobu svojí
dvacetileté existence
37 Interpretací českých
účetních předpisů a na
řadě dalších aktuálně
pracuje. Kniha obsahuje
příklady jejich aplikace.
17×24 cm, pevná vazba,
384 stran, 389 Kč, 17,97 €,
ISBN 978-80-271-2216-5

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se
účetnictvím SVJ nebo se
jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? V knížce máte
pohromadě vše, co vás
zajímá.
17×24 cm, 192 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2252-3

Jiří Dušek

s praktickými příklady a komentáři
Kolektiv autorů

Normy mank přirozených úbytků,
úhynů zvířat a ztratného zásob
praktický návod s podklady na jejich určení
Jiří Dušek

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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

3. aktualizované vydání
Jiří Dušek

Vnitropodnikové účetnictví

praktický návod s podklady na jeho zavedení
Jiří Dušek
Konečně – praktická příručka pro zavedení vnitropodnikového účetnictví v účetní
jednotce! Vhodná pro
účetní, na příkladech uvádí
způsob vytvoření účtové
osnovy pro vnitro účetnictví.
Podrobně se zabývá
problematikou klíčování
ve firmě. Postup přehledně
v jednotlivých krocích.
17×24 cm, 136 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-2544-9

Zákon o účetnictví prochází
standardními novelizacemi,
v této publikaci naleznete
úplné znění zákona účinné
od 1. 1. 2020, doplněné
úvodním komentářem
prezidentky Svazu účetních
ČR Magdaleny Králové.
17×24 cm, 104 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-1047-6

Interpretace Národní účetní rady
40033

40042

v praxi
Martin Durec

účetními operacemi a účetní závěrkou
Vladimír Hruška

Elektronická evidence tržeb
v přehledech
Praktická publikace
v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou
formou problematiku zavedení zákona EET. Včetně
podrobného popisu nového
zvláštního režimu a vše
o papírové evidenci.
17×24 cm, 128 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-271-2927-0

Zákon o účetnictví

Každý účetní se často
dostává do situace, kdy
si má vzpomenout na
přesné a správné vymezení
nějakého účtu či konkrétní
souvztažnosti pro účetní
operaci. Účetní manuál proti
stresu účetního!
17×24 cm, šitá vazba,
640 stran, 659 Kč, 30,45 �,
ISBN 978-80-271-2245-5

Na českém trhu ojedinělá
publikace, která komplexně
a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob
financování zahraničního,
ale i tuzemského obchodu.
Nové vydání reaguje na
změny v praxi.
21×29 cm, 208 stran,
339 Kč, 14,13 �,
ISBN 978-80-271-1249-4

Účetnictví společenství
vlastníků jednotek – 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské
subjekty – 2. vydání aneb Průvodce

40076

40035

40096

7. zcela přepracované a rozšířené vydání
Pavel Andrle

Potřebujete si zopakovat
nebo připomenout nejvíce
používané účetní případy,
se kterými se můžete
setkat? Kniha umožňuje
vyhledat konkrétní příklady
z praxe podnikatelského
subjektu podle jednotlivých
účtovacích skupin.
17×24 cm, 240 stran,
329 Kč, 13,71 �,
ISBN 978-80-271-3105-1

Seznamte se s velice zajímavým a přínosným právním
nástrojem, jak si uspořádat
rodinné majetkové poměry
a vyhnout se problémům
do budoucna. Ucelený zdroj
informací o svěřenských fondech naprosto pro každého!
17×24 cm, asi 160 stran,
cca 219 Kč, 9,13 �,
ISBN 978-80-271-3089-4

17×24 cm, asi 200 stran, cca 239 Kč, 9,96 �,
ISBN 978-80-271-3107-5

Dokumentární akreditiv v praxi

40058

40104

příručka pro uživatele
Eva Hrušková, James Turnbull

40046

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat,
je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace,
které nastávají v praxi podnikatele. Nové vydání řeší i situace
vzniklé pandemií koronaviru - účetní dopady programů Antivirus,
Covid nájem, možnost zpětného uplatnění daňové ztráty roku
2020 proti daňovým povinnostem let 2019 a 2018, vyšší daňové
odpisy u nově pořízeného majetku a další.

Svěřenské fondy
40110

Jana Skálová

Vladimír Hruška

K získání komplexního
pohledu na účetnictví slouží
právě tato publikace! Určena
i pro úplné začátečníky! Její
srozumitelnost a přehlednost
ocení student účetnictví
i absolvent rekvalifikačního
kurzu účetnictví.
17×24 cm, asi 208 stran,
cca 229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-3104-4

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy,
personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné
množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová
praxe. Velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných
formulářů. Obsah je aktualizován k 1. 1. 2021 v souladu s novelami zákonů. Přehledné a praktické zpracování!

Podvojné účetnictví 2021

Účetní případy pro praxi 2021
40108

Účetnictví pro úplné začátečníky
2021

4864

praktický průvodce

40107

Mzdové účetnictví 2021

40111

Účetnictví

Sbírka souvztažností
pro nestátní neziskovky
Anna Pelikánová

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.
17×24 cm, 336 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-2117-5

Konečně jsou tady aktuální
účetní souvztažnosti pro
nestátní neziskovky!
Promítají legislativní změny
podle nového občanského
zákoníku a novel zákona
o účetnictví a daňových
zákonů. Autorka vychází
ze své dvacetileté praxe.
17×24 cm, 160 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0340-9

4895

4862

Vnitropodnikové směrnice
v účetnictví s CD–ROMem
7. aktualizované vydání

Účetnictví 1
Aplikace principů a technik –
3., aktualizované vydání

14×21 cm, 128 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0797-1

17×24 cm, 144 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0331-7

František Louša

Jana Hinke, Dana Bárková

40015

3575

Hlavní účetní systémy:
IFRS a US GAAP

Účetnictví 2 Pokročilé
aplikace – 2., aktualiz. vydání

Josef Jílek

17×24 cm, 200 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-2774-5

Jana Hinke, Dana Bárková,
Zdeněk Hruška

17×24 cm, 232 stran,
269 Kč, 11,30 �,
ISBN 978-80-247-4281-6

Právo, daně a účetnictví
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Zákoník práce 2021 –
s výkladem

4886

Občan, spolek, obec a úřad
v ochraně životního prostředí
praktický průvodce
Jitka Jelínková

16×24 cm, 272 stran,
289 Kč, 13,35 €,
ISBN 978-80-271-0508-3

4252

40022

Zákon o obchodních
korporacích
s komentářem

Právní vztahy k dřevinám
– 2. aktualizované vydání
praktický průvodce

17×24 cm, 96 stran,
149 Kč, 6,26 €,
ISBN 978-80-247-4834-4

17×24 cm, 208 stran,
229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-2029-1

4254

Luděk Nezmar

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

40092

GDPR: Praktický průvodce
implementací

Srozumitelná uživatelská
příručka slouží běžnému
čtenáři i profesionálovi
k orientaci v jednotlivých
fázích a institutech služebního. Autoři čerpají ze své
praxe z oboru na různých
pozicích.
17×24 cm, 144 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1756-7

40052

Lucie Josková, Pavel Pravda

40098

Právní úprava společnosti s ručením omezeným se dočkala zcela
zásadních změn k 1. 1. 2021, kdy nabyla účinnosti rozsáhlá novela
zákona o obchodních korporacích. Seznamte se se všemi právními,
daňovými i účetními změnami! Součástí výkladu jsou možné
formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní
a rovněž vzorová zakladatelská listina.
17×24 cm, 288 stran, 339 Kč, 14,13 �,
ISBN 978-80-271-3017-7

Obchodní společnosti pohledem
Corporate governance
Tomáš Moravec, Lucie Andreisová

Publikace je určena
široké odborné veřejnosti
zabývající se problematikou
obchodních společností
a dobré správy společností.
Důraz klade na compliance
a vzájemně tyto oblasti
propojuje. Čerpá z praxe.
17×24 cm, asi 248 stran,
cca 289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-1217-3

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

GDPR – Řešení problémů
v praxi škol
Eva Janečková

40014

Šárka Homfray a kolektiv

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková

4891

40081

40013

Praktický průvodce státní
službou

Jak bydlet a podnikat
v nájmu

14×21 cm, 328 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-2590-6

Nová společnost s ručením
omezeným – 4. aktualizované
vydání právo – účetnictví – daně

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

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

Lenka Veselá

Zohledňuje nejnovější novely zákoníku práce účinné od července
2020 a ledna 2021, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje
právní úpravu pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik,
změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Srozumitelně shrnuje aktuální legislativu, včetně odkazů na nejnovější
změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené
otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů.
17×24 cm, asi 200 stran, cca 259 Kč, 10,79 �,
ISBN 978-80-271-3094-8

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

Publikace čtivě a srozumitelně shrnuje aktuální
legislativu, včetně odkazů
na nejnovější změny
i soudní rozhodnutí. Poskytuje odpovědi na často
kladené otázky a jasně řeší
konkrétní problémy.
17×24 cm, 176 stran,
229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-1014-8

Zuzana Strnadová

Jakub Tomšej

Postavení jednatele právní

75029

40063

Diskriminace na pracovišti

Co by měl vědět příjemce
dotace

komplexní průvodce s řešením problémů, 3. vydání
Osvědčená publikace
zahrnuje novely všech
právních předpisů, které
jakkoliv ovlivňují znění
zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou
orientaci zvýrazněn
různým typem písma.
17×24 cm, asi 104 stran,
cca 149 Kč, 6,21 �,
ISBN 978-80-271-3095-5

Jaké jsou zdravotní
aspekty pracovního
poměru? Získáváte veškeré
informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na
nejnovější změny i soudní
rozhodnutí i odpovědi na
často kladené otázky.
17×24 cm, 200 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-1015-5

Jakub Tomšej

Zákoník práce v praxi

Jakub Tomšej

40051

Jakub Tomšej

40106

40064

Zdraví a nemoc zaměstnance

40105

Právo

GDPR – Řešení problémů
v praxi obcí
Eva Janečková

Vše, co potřebujete
vědět v oblasti GDPR pro
školy a školská zařízení!
Práva, povinnosti, způsoby
realizace, vztah k dalším
vnitřním předpisům,
evidence a záznamy, které
je nutné vést.
17×24 cm, 352 stran,
389 Kč, 17,97 €,
ISBN 978-80-271-2579-1

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

4255
Nový občanský zákoník
Petr Novotný, Jitka Ivičičová,
Monika Novotná, Monika Štýsová

4257
Nový občanský zákoník –
Náhrada škody

17×24 cm, 144 stran, 89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-247-5163-4

17×24 cm, 144 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5165-8

4881
Nový občanský zákoník –
Rodinné právo P. Novotný, J. Ivičičová,

4890
Nový občanský zákoník –
Vlastnictví a věcná práva

4850

I. Syrůčková, P. Vondráčková

Kolektiv autorů

Právní minirádce pro život

17×24 cm, 208 stran, 259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-0431-4

17×24 cm, 168 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0610-3

4889
Nový občanský zákoník –
Smluvní právo Kolektiv autorů

4882
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

Nový občanský zákoník
úplně pro všechny

V. Ryšávková, P. Benátčanová,
D. Prudíková, F. Korbel

16×24 cm, 304 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5157-3

Jarmila Rýdlová

14×21 cm, 192 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0179-5

Publikace se symbolem

P. Novotný, P. Koukal, E. Zahořová

též jako e-kniha

James Witts, Mark Storey

69037

15110

Jaromír Votík, Petra Špottová, Milan Denk

Fotbal – trénink budoucích
hvězd
Druhé, doplněné vydání
Jaromír Votík

96075

Technika – taktika – trénink
Guido Köstermeyer

Revidované vydání zásadní
knihy o mechanice, záhadách a metodách vzpřímené chůze. Autor zkoumá
záhadu evoluce chůze
popisem mechanismů, jež
nám umožňují efektivní
chůzi po 2 nohách.
17×24 cm, asi 208 stran,
cca 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1749-9

BES

Populárně napsaná
publikace se zabývá
použitím krátké střelné
zbraně v reálném střetnutí.
Seznamuje všechny zájemce se základní střeleckou
technikou a střelecko-taktickými dovednostmi.
14×21 cm, 234 stran,
219 Kč, 10,12 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-0739-6

69035
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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

69011

Velká kniha běhání
S tipy Báry Špotákové

Aleš Tvrzník, David Gerich

16×24 cm, šitá vazba,
312 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-4872-6

6985

96071

Běhání

Inline bruslení

14×21 cm, 192 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-3934-2

14×21 cm, 104 stran,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-2517-3

Ondřej Thor

69038

Michal Vágner

Box

Základy techniky a tréninku
Martin Gabriel
14×21 cm, 128 stran,
189 Kč, 7,94 �,
ISBN 978-80-271-0030-9

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, 279 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5814-5

6200

Karate
Cesta k prvnímu danu
Karel Strnad

17×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,18 �,
ISBN 978-80-247-1932-0

Praktický průvodce pistolnice
60027

Defenzivní a taktické použití pušky
a brokovnice Pavel Černý,
Václav Vinduška, Ondřej Dušek

69041

Běhej a hubni Pro ženy, které
chtějí aktivně snižovat svou váhu

Kondiční trénink pro tenis

Manuál obranné střelby II

6997

5314

Defenzivní a taktické použití pistole
Pavel Černý, Michal Goetz

Nick Bollettieri

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

Aleš Tvrzník, Libor Soumar

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, 149 Kč, 6,21 �,
ISBN 978-80-271-0059-0

Manuál obranné střelby

Druhé, doplněné vydání
Jaromír Votík

14×21 cm, 160 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0091-0

Bollettieriho tenisová škola
69039

96079

Myofascinální výkonnost a tělo v pohybu
James Earls

Fotbalová cvičení a hry

Jeff Galloway,
Barbara Gallowayová

Jediná kniha na trhu, která obsahuje jak srozumitelný popis
techniky, tak poradí s taktikou, a dokonce přináší všem
zájemcům i návod na trénink. Můžete se seznámit s různými
pohybovými technikami boulderingu na lezecké stěně. V rámci vhodného mentálního tréninku uvidíte, jak na strategii
a rozpoznávání i řešení problémů. Vhodná cvičení bez náčiní
i s jednoduchými pomůckami vám pomohou s rozvojem síly
stisku i zpevněním tělesného jádra.
17×22 cm, šitá vazba, 144 stran, 299 Kč, 12,46 €,
ISBN 978-80-271-1003-2

Zrozeni k chůzi

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

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

Trenéři, učitelé i rodiče v knize naleznou cvičení pro rozvoj
motoricko-funkční přípravy, která je důležitou součástí
tréninku všech mladých sportovců. Autoři se zaměřili také
na vlastní herní trénink a představují současné tréninkové
trendy. Přinášejí téměř 100 průpravných i herních cvičení
a her zaměřených na nácvik přihrávání a zpracování míče,
driblink, střelbu i činnosti brankáře.
14×21 cm, 176 stran, 229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-247-4344-8

Bouldering

Milan Hybner, Tomáš Taran,
Tomáš Zonyga

Známý fotbalista a trenér
vysvětluje 14 základních
principů fotbalu tak, aby je
každý pochopil. Ukazuje,
že pěkný fotbal, pozornost
fotbalistovi a radost ze hry
jsou ten největší motor
úspěchu.
14×21 cm, 160 stran,
289 Kč, 11,99 �,
ISBN 978-80-271-2924-9

Vše, co potřebujete vědět o svém kole! Bikerům, cyklistům
a servismanům přináší jedinečný, podrobně ilustrovaný
a popsaný návod, jak si bicykl udržovat a případně i opravit.
Na tisícovce barevných fotografiích najdete mnoho zajímavých
tipů, jak vyměnit a seřídit jednotlivé komponenty, jak provést
základní údržbu i jaké nářadí k tomu použít. Kniha je určena pro
silniční, horská, městská i treková kola.
21×29 cm, šitá vazba, 192 stran, 479 Kč, 22,13 €,
ISBN 978-80-271-0767-4

Fotbal – herní trénink
a pohybová příprava

69046

účelnost, přesnost, trénink, strategie
Johan Cruijff

Parkour a freerunning

6427

Kompletní údržba a servis jízdního kola

Totální fotbal podle Johana
Cruijffa

Na cestě ke zbrojnímu průkazu
Dominik Valášek

Máte někdy chuť „jenom tak
si zastřílet“, ale nevíte, jak
udělat první krok? Obáváte
se, že svět zbraní a střelnic
je doménou mužů? Autor vás
provede na cestě ke zbrojnímu průkazu krok za krokem
a ukáže vám, že k obavám
není důvod.
14×21 cm, 128 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2547-0

Kyusho
69010

Bike manuál

96074

Sport
96056

44

Vitální body v bojových uměních
a sebeobraně
Martin Procházka
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

Kompenzační cvičení

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

69034

96063

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

ER

Elisabeth Haichová, Yesudian Selvarajan

Paidotribo
Kniha Jóga na anatomických základech je komplexní dílo,
které představuje tradici jógy z praktického i odborného
hlediska. Je určená všem, kdo cvičí jógu nebo se chtějí
s touto naukou seznámit. Popisuje 50 tradičních jógových
pozic, správné dýchání a základní dýchací techniky.

ER
B E S T S E LL

21×22 cm, šitá vazba, 144 stran, 399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-271-2581-4

Moderní jóga od A do Z
Christina Brownová

89125

Jóga a sex

Elisabeth Haichová

Kompletní průvodce
současnou jógou pro začátečníky i zkušené jogíny.
Díky cvikům a sestavám
upraveným na míru modernímu životu budete lépe
zacházet se svým tělem,
myslí i energií.
[rozměr], 400 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-7359-534-0

Soulad ducha a těla pro
zdraví. Jógínská filozofie
a konkrétní cviky, obsahuje podrobný rozpis
cvičení na jedenadvacet
týdnů s ilustračními
fotografiemi jednotlivých
ásán.
13×21 cm, 216 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-7359-417-6

13×21 cm, 176 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-7359-432-9
89005

Jóga světla
Pauline Wills

17×24 cm, šitá vazba,
160 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2239-4

6974

96055

19008

Klasické masáže

Úrazy ve sportu a jak jim
předcházet taping, první pomoc,
rehabilitace Jaroslav Pilný

Wellness

Vlastimil Tesař

17×24 cm, 104 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5528-1

69028

Dobrá ohebnost je prevencí úrazů, snižuje svalovou bolestivost,
zlepšuje výkon ve všech pohybových aktivitách a odráží stav
kloubně-svalového aparátu. Nové vydání úspěšné publikace
ukazuje díky speciálnímu „svalovému“ zpracování barevných obrázků možnosti strečinku přímo na anatomických základech. Na
80 cvicích, rozdělených podle jednotlivých částí těla, se můžete
přesvědčit, které svaly a jak správně protahovat.
16×24 cm, šitá vazba, 224 stran, 379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-247-5485-7

Jóga na anatomických
základech

Sport a jóga
89126

69027
69026

B E S T S E LL

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.
16×24 cm, 168 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-247-4285-4

Manuální lymfodrenáž celého těla
Vlastimil Tesař

Arnold G. Nelson, Jouko Kokkonen

Jóga, očista a rituály

Jóga, dech a meditace

Lymfatické masáže

Strečink na anatomických
základech Druhé, přepracované vydání

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 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-7169-763-3

Díky podrobným návodům
a fotografiím zvládnete
s pomocí této knihy
dýchání, správné pozice
i vizualizační techniky, což
zlepší vaše zdraví a posílí
tělesnou, duševní i emocionální kondici.
16×24 cm, šitá vazba,
256 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0104-7

Ztracen a nalezen v Indii
Václav Krejčík

Chcete se dostat do lepší fyzické kondice a vypracovat si
perfektní postavu, ale odrazuje vás představa trávení dlouhých
hodin v posilovně? Zkušený fitness trenér Tom Holland přináší
ideální řešení pro ty, kteří nemají čas nebo chuť chodit do posilovny. Nabízí formu cvičení pro každého – 30 pětiminutových
sad cviků zaměřených na všechny části těla, které můžete dělat
kdykoliv a kdekoliv.
16×24 cm, 208 stran, 289 Kč, 11,99 �,
ISBN 978-80-271-1750-5

311 protahovacích cviků pro 41 sportů
Michael J. Alter

BES

Jógová terapie

Osobní přístup k aktivnímu životu
Kristen Butera, Steffan Elgelid

Tom Holland

Strečink
6204

96072

Strečink pro aktivní život

Pojďte se nechat vést krok
za krokem technikami
strečinku a nalezněte
ty nejlepší protahovací
cviky pro jednotlivé části
těla, které vám pomohou
při sportovních i běžných
životních aktivitách.
14×21 cm, šitá vazba,
208 stran, 289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-2549-4

Jednoduchý plán pro skvělou postavu a kondici

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

96073

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

Jessica Matthews

15 minut denně i bez fitka

Uvolňovací, protahovací, posilovací
Marta Bursová

89027

Druhé, rozšířené a doplněné vydání
Daniela Stackeová

6259

69048

Cvičení na bolavá záda

45
96080

Sport

14×24 cm, 176 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0757-5

Milada Krejčí, Václav Hošek
a kolektiv

17×24 cm, 304 stran,
149 Kč, 6,21 �,
ISBN 978-80-271-0010-1

69024

6979

10000

Sportovní masáže

Kinesiotaping pro sportovce
Sportujeme bez bolesti

Rollfit aneb rolujeme
a cvičíme s pěnovými válci

Vlastimil Tesař

17×24 cm, 120 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5415-4

Radka Doležalová, Tomáš Pětivlas

17×24 cm, 96 stran,
189 Kč, 7,27 �,
ISBN 978-80-247-3636-5

Publikace se symbolem

Renáta Vychodilová,
Lada Andrová, Hana Vrtělová

16×24 cm, 112 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-5673-8

též jako e-kniha

Sport
Jan Pavel, Alena Pavlová

O budování pozitivní motivace
ve sportu i v životě
Adam Blažej, Katarína Kostolanská

B E S T S E LL
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Uznávaný kouč odkrývá, co odlišuje ty nejlepší od dobrých.
Základními kameny úspěchu jsou talent, vůle, dovednosti, láska k tomu, co děláte, a schopnost tento hnací motor neustále
pohánět a zvyšovat jeho výkon. Lidé na špičce v jakémkoliv
oboru bývají na stejné „technické“ úrovni. O tom, kdo mezi
nimi nakonec zvítězí, rozhoduje vnitřní nastavení člověka –
silná vůle nepovolit, i když se nedaří.
16×23 cm, flexi vazba, 208 stran,
A0012 AUDIOKNIHA,
interpret Bohdan Tůma,
349 Kč, 16,12 �,
1 CD, 349 Kč, 16,12 €
ISBN 978-80-271-0826-8

komplexní přístup
Michal Vičar

Sportovní marketing
32009

96062

85055

liší od průměrných Marian Jelínek

Vilém Kunz

Kniha zkušeného autora se
jako první v ČR komplexně věnuje možnostem
využití principů konceptu
společenské odpovědnosti
organizací (Corporate
Social Responsibility)
v oblasti sportu.
17×24 cm, 200 stran,
299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1209-8

Sportovní talent
Čím se nejlepší

Společenská odpovědnost
ve sportu

Cokoli člověk dělá, měl by
dělat na 100 % a naplno se
do toho „zakousnout“. To
je podstata konceptu flow,
který popisuje publikace
opírající se o výzkumy z prostředí psychologie i (neuro)
fyziologie a biochemie.
14×21 cm, 112 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-1392-7

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.
14×21 cm, 192 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0896-1

Vnitřní svět vítězů

30114

Flow ve sportu
96077

Mentální trénink
v individuálních sportech

96058
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CSR a sponzoring
Vilém Kunz

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

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

Aleš Tvrzník, Vít Rus

Cvičíme jako myška, kočka a pejsek
Hana Volfová, Ilona Kolovská
Publikace se zabývá
všestrannou pohybovou
průpravou předškolních
dětí. Přináší praktické
ukázky a návrhy cvičebních jednotek, při nichž
se využívají dovednosti
„zvířátek“.
14×21 cm, 120 stran,
159 Kč, 7,20 �,
ISBN 978-80-247-2317-4

129 cvičení pro rozvoj sportovních
dovedností
Ivan Pokorný

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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

6431

6430

Pohybové hry pro školáky
96066

6418

Předškoláci v pohybu

Sportovní příprava dětí 2
Zásobník cvičení
Tomáš Perič a kolektiv

Základy gymnastické přípravy
dětí
Herní pojetí gymnastiky
Pavlína Vrchovecká

Kniha nabízí moderní
přístup k výuce gymnastiky a netradiční pojetí
chápání jejího významu
pro pohybové vzdělávání.
Využití najde nejen ve
školní tělesné výchově,
ale i v dalších aktivitách.
14×21 cm, 96 stran,
169 Kč, 6,99 �,
ISBN 978-80-271-1284-5

Zásobník více než 600
cvičení zaměřených na
všeobecný kondiční trénink, pohybovou přípravu
a kompenzaci dětského
organizmu. Cvičení jsou
podrobně popsána a doplněna fotografiemi.
14×21 cm, 112 stran,
159 Kč, 7,16 €,
ISBN 978-80-247-4219-9

Hravá jóga pro děti
69043

ER

Nové, aktualizované vydání
Tomáš Perič a kolektiv

Publikace seznamuje
čtenáře se zásadami
moderního tréninku dětí
z hlediska jeho podstaty
ve všech sportovních
odvětvích a je rozšířena
o sportovní diagnostiku
dětí, výživu a kompenzaci.
14×21 cm, 176 stran,
189 Kč, 8,51 €,
ISBN 978-80-247-4218-2

Kniha, určená především cvičitelům malých dětí, učitelkám
v mateřských školách a rodičům, se zabývá všestrannou pohybovou průpravou dětí. Autorka připravila praktické ukázky jednotlivých cvičebních jednotek a pohybových her. Jako motivaci
využívá pohádky a pohádkové postavy, které jsou prostředkem
pro jednodušší pochopení a větší zájem dětí. Jednotlivá cvičení
a hry jsou doplněny názornými obrázky.
14×21 cm, 128 stran, 179 Kč, 8,27 �,
ISBN 978-80-271-0840-4

96081

B E S T S E LL

Zásobník cvičení s moderními pomůckami
Tomáš Zumr
Kniha přináší téměř dvě
stovky efektivních cvičení,
názorně ilustrovaných na
fotografiích, zaměřených
na kondiční trénink dětí
a mládeže s využitím
moderních tréninkových
prostředků.
17×24 cm, šitá vazba,
160 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2065-9

Sportovní příprava dětí
96061

Hana Volfová

rodiče i trenéry
Tomáš Perič, Jan Březina

Kondiční příprava dětí
a mládeže

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.
16×24 cm, šitá vazba,
224 stran, 289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0527-4

Tréninkový deník je průvodcem sportovní přípravy každého úspěšného sportovce. Ani naši nejpřednější sportovci, v čele s dvojnásobnou olympijskou vítězkou Bárou Špotákovou, by bez poctivého
zapisování tréninkových dávek nedosáhli na přední umístění
na nejvyšších soutěžích, na mistrovstvích světa nebo olympijských
hrách. Nové vydání oblíbeného tréninkového deníku pomůže všem
mladým sportovním nadějím v jejich cestě na vrchol.
17×24 cm, šitá vazba, 72 stran, 89 Kč, 4,11 �,
ISBN 978-80-247-4652-4

Pohádkové cvičení nejen
pro předškoláky

Jak nalézt a rozvíjet sportovní
talent Průvodce sportováním dětí pro

96067

96049

Tréninkový deník mladého
sportovce Druhé vydání

6434

Děti a sport

Anna Dvořáková

Celobarevná publikace
obsahuje 30 pozic s jednoduchými básničkami,
návrhy sestav a příběhů.
Cviky vycházejí z jógových
pozic, ale jsou přizpůsobeny dětskému projevu
a vnímání.
14×21 cm, šitá vazba,
112 stran, 189 Kč, 7,94 �,
ISBN 978-80-271-0153-5

Sport
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Posilování s vlastním tělem

Druhé vydání rozšířené o TRX
Radim Jebavý, Tomáš Zumr

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

Druhé, přepracované a rozšířené vydání
Jim Stoppani

B E S T S E LL
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264 cvičení na velkém míči
6981

Trénuj jako výsadkář

Zásobník posilovacích a protahovacích
cviků pro každého
Helena 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

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

Čtyřtýdenní plán pro dokonalou fyzickou kondici
Sam McGrath

Kniha obsahuje 264 cviků
pro posilování problémových partií a protahování
zkrácených svalů. Cviky
jsou uspořádány podle
zatěžovaných partií těla
a vytvářejí přehledný a dobře využitelný zásobník.
17×24 cm, 208 stran,
219 Kč, 8,51 �,
ISBN 978-80-247-3820-8

Proměňte svůj životní styl a svou fyzičku pomocí efektivního
programu majora Sama McGratha – bývalého velitele legendární roty Pegas britské armády, která má za úkol provádět tvrdé
testy fyzické zdatnosti pro výběru kandidátů pro výsadkářský
výcvik. Nezáleží na úrovni vaší kondice, tento čtyřtýdenní výcvikový program se bude vyvíjet s vámi a pomůže vám dosáhnout
těch nejambicióznějších sportovních cílů.
16×24 cm, 176 stran, 349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-1773-4

Rozcvičení ve sportu

6991

Kondiční trénink ve sportovních hrách na příkladu fotbalu,
ledního hokeje a basketbalu

69004

Tréninkový deník

6294

Sportovní trénink

17×24 cm, 192 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-247-4072-0

Tréninkový deník určený
sportovcům seniorské
(případně vrcholové úrovně
juniorské) kategorie je
koncipován tak, aby byl
použitelný pro libovolné
sportovní odvětví na jeden
E R tréninkový rok.
B E S T S E LL
21×21 cm, šitá vazba,
144 stran, 159 Kč, 6,68 �,
ISBN 978-80-247-4661-6

Tomáš Perič, Josef Dovalil

17×24 cm, 160 stran,
199 Kč, 8,13 �,
ISBN 978-80-247-2118-7

R. Jebavý, V. Hojka, A. Kaplan

6990

69025

Trénink podle srdeční
frekvence

Kondiční trénink pro bojové
sporty
Rozvoj speciální síly

Roy Benson, Declan Connolly

17×24 cm, 184 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-247-4036-2

Radim Pavelka, André Reinders

17×24 cm, 168 stran,
229 Kč, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5416-1

Druhé vydání
Aleš Tvrzník, Vít Rus

6433

69016

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

Velká kniha posilování

494krát jinak
Helena Jarkovská, Markéta Jarkovská

96078

na anatomických základech
Bret Contreras

69030

69018

Posilování

69032

Sportovní trénink

Radim Jebavý, Vladimír Hojka,
Aleš Kaplan
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,
249 Kč, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4525-1

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

Nancy Clark
Získejte energii, ovládněte stres, vybudujte svaly, spalte tuk
a zvyšte svou výkonnost. Celosvětový bestseller Sportovní výživa od Nancy Clarkové je ve svém čtvrtém, doplněném vydání
ještě lepší než dříve!
Ať se připravujete na sportovní soutěže nebo jen potřebuje kvalitní stravování pro aktivní životní styl, nechte si od populární
sportovní dietoložky poradit, jak z výživy získat maximum.
17×24 cm, 448 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1030-8

Výživa pro fitness a kulturistiku
69001

69023

Power Eating program, druhé,
doplněné vydání
Susan Kleiner

Čtvrté, doplněné vydání

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

Fitness výživa

Ivan Mach, Jiří Borkovec

Autoři jednoduše vysvětlují základní výživová
pravidla, která pomohou při
tvarování těla, posilování
svalů, redukci nadměrného
ukládání tělesného tuku i při
zvyšování kardiovaskulární
kondice.
17×24 cm, 132 stran,
179 Kč, 8,27 €,
ISBN 978-80-247-4618-0

96076

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

Sportovní výživa

nejen pro fitness a kulturistiku
Ivan Mach

Sportovní výživa
pro vegetariány a vegany
Mareike Grosshauserová

Doplňky stravy
6995

Správně načasovaný jídelníček
Heidi Skolnik, Andrea Chernus

Sportovní výživa do kapsy

6984

Výživa pro maximální
sportovní výkon

69050

6983

Výživa pro sportovce

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

Publikace se symbolem

Jaké si vybrat při sportu i v každodenním
životě
Ivan Mach
Posláním knihy je vyzbrojit
čtenáře znalostmi o doplňcích, jejich formách,
druzích i indikacích, aby jim
vybraný doplněk pomohl
dosáhnout vytyčeného cíle
– zdravotního, výživového
nebo sportovního.
17×24 cm, 176 stran,
199 Kč, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-4353-0

též jako e-kniha

Je to tak snadné – recepty
na každý den Pro ty, kdo nestíhají

27540

Gwyneth Paltrow
Úspěšná filmová herečka Gwyneth Paltrow miluje vaření!
Napsala kuchařku, která pomůže těm, kdo bojují s nedostatkem
času, připravit zdravé dobroty nejdéle za třicet minut. Kniha
představuje přes 120 receptů na chutná jídla s nízkým obsahem
tuku, některá dokonce bez lepku. Řadu z nich si s sebou můžete
vzít do práce, na výlet nebo je dát dětem do školy. Těmito
originálními recepty ohromíte rodinu i své přátele!
22×26 cm, pevná vazba, 288 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0437-6

Zuzana Švédová
Toužíte po životě plném energie, ale
z postele vstáváte jen s vidinou kávy?
Jste obézní, nemocní a vyčerpaní?
Na vině může být nevhodně seskládaná
strava, kvůli níž vaše energie stagnuje.
Navraťte se s touto příručkou plnou
praktických rad ke kořenům výživy,
které vám pomohou zorientovat se mezi
potravinami jakožto zdroji energie a síly,
pochopit principy pevného zdraví a nalézt
ztracenou životní rovnováhu. V druhé části
knihy se navíc naučíte připravovat desítky
zázračně chutných jídel, která vám dodají
potřebnou energii ke spokojenému životu.
Vymaňte se jednou provždy z bludného
kruhu únavy!

Radčina kuchařka bez lepku –
slavnosti
Se spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec
Radka Vrzalová
Zvládáte každodenní bezlepkové stravování, ale rádi byste svůj
jídelníček obohatili i ve sváteční dny? Třetí kniha známé autorky
přináší na 120 nových receptů, které zpestří vaši slavnostní tabuli.
Získáte inspiraci, co přichystat na Velikonoce i Vánoce, narozeniny, pro svatební hostinu, den dětí nebo zahradní párty. Z bezlepkových surovin se dá vyčarovat úplně všechno!
21×21 cm, pevná vazba, 320 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-3187-2

17×24 cm, pevná vazba, 200 stran,
369 Kč, 15,38 €,
ISBN 978-80-271-2022-2

13×19 cm, 296 stran, 299 Kč, 12,46 €,
ISBN 978-80-271-0296-9

Dokonalý dárek pro všechny, kdo začínají s vařením!
Tuhle kuchařku sestavila školačka 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 zde najdete
i speciální recept připravený s Ditou Pecháčkovou, spisovatelkou a moderátorkou známého gastronomického pořadu
Deník Dity P.
21×21 cm, pevná vazba, 400 stran, 479 Kč, 22,13 �,
ISBN 978-80-271-2196-0

39509

Zdravá střeva, zdravý život
Chraňte si centrum svého zdraví
Joachim Bernd Vollmer

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

22505

Radčina kuchařka bez lepku 2

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

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

Bezlepková kuchařka 2

Iva Bušinová, Libuše Kalvodová

Celou řadu rozmanitých
bezlepkových jídel,
od nejjednodušších až
po náročné speciality
a lahůdky, předkládá
druhý díl Bezlepkové kuchařky renomované české
autorky Ivy Bušinové.
14×21 cm, šitá vazba,
224 stran, 249 Kč, 11,19 €,
R ISBN 978-80-247-1270-3
E
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22500

22507

2705

Vegan smoothies
Čerstvé nápoje plné energie

Probiotická smoothies
Recepty pro zdravé zažívání

Tak co mám jíst?

17×24 cm, 144 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5674-5

17×24 cm, 160 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0626-4

27532

27527

63519

Smoothies na zahřátí
Pro každé roční období

Smoothie bowls
Misky plné zdravých dobrot

Deník věčné dietářky

17×24 cm, 144 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0552-6

17×24 cm, 144 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0313-3

Eliq Maranik

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 �,
ISBN 978-80-271-0061-3

Se spoustou rad a receptů
i bez mléka a vajec
Radka Vrzalová

Bezlepková kuchařka Kamily K.
21033

Moje první opravdová
kuchařka Ája Drahokoupilová

26063

Anorexie jako závažná porucha příjmu potravy je alarmujícím fenoménem dnešní doby. Autorka knihy, novinářka
Michala Jendruchová, která si sama peklem anorexie
prošla, čtenářům předkládá autentické výpovědi lidí, kteří
bojují s poruchou příjmu potravy, i vyjádření jejich blízkých.
Vše doplňuje pohled psycholožky Elišky Nehybkové se
specializací na poruchy příjmu potravy.

19021

Michala Jendruchová

70058

Radčina kuchařka bez lepku

Jídlo není nepřítel

Eliq Maranik

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

22510

Zdravou stravou
proti únavě

27529

Zdraví a životní styl

1967

48

Petr Fořt

Eliq Maranik

Eliq Maranik

17×24 cm, šitá vazba, 424 stran,
429 Kč, 19,48 �,
ISBN 978-80-247-1459-2

BESTSELLER

Patricia Janečková

14×21 cm, pevná vazba,
176 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0458-1

Zdraví a životní styl

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 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-2051-2

22511

2222

22502

Na stránkách této knížky najdete inspiraci i povzbuzení
k tvoření vlastního domova. Naučíte se, jak běžné denní
povinnosti změnit v každodenní radost. Najdete tu jednoduché rady a návody, které vám pomohou vnést do vašeho
domova rytmus a řád a vytvořit z něj místo, které budete
opravdu milovat. Nepotřebujete vůbec nic, jen vlastní odvahu. Zkuste to a přesvědčte se, že tvořit domov stojí za to!

Eliška Bartlová, Radana Poděbradská,
Ludmila Pszczolková

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

22512

17×24 cm, pevná vazba, 184 stran, 319 Kč, 14,74 €,
ISBN 978-80-271-2086-4

Poznáváme homeopatii

Jak se léčit šetrně, 2., aktualizované
a doplněné vydání Kateřina Formánková,
Miriam Kabelková, Ilona Ludvíková

Homeopatie a děti

Masáže na vaši bolest
Kamil Ramík

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

2., přepracované a doplněné vydání
Tomáš Karhan
Šetrná a přitom účinná
léčba pomocí homeopatie
vám pomůže zvládnout
v domácích podmínkách
běžná lehká onemocnění
u dětí všech věkových
kategorií – od novorozenců
až po školáky.
14×21 cm, 184 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-1316-3

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

Bechtěrevova nemoc

Návod na aktivní život a průvodce cvičením
Andrea Levitová, Markéta Hušáková

27545

Michaela Kramolišová, Markéta Popovičová

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, 232 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-2871-6

15063

16039

Zamilujte si svůj domov

Váš průvodce na cestě
k vysněnému interiéru
Jana Pěkná

Homeopatie pro seniory

Unikátní kniha na českém
trhu umožní čtenáři
nahlédnout do organismu
sportovce. Autorka se
věnuje častým sportovním
úrazům a doporučuje
příslušnou homeopatickou léčbu.
14×21 cm, 152 stran,
239 Kč, 10,04 €,
ISBN 978-80-247-4545-9

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

Chcete zhubnout a žít zdravěji? Vyzkoušejte sirtfood dietu!
V knize najdete vysvětlení toho, jak lze pomocí sekundárních rostlinných látek v jídle aktivovat prospěšné enzymy
sirtuiny ve vašem těle, dále přehled 22 nejlepších sirtuinových potravin a nechybí ani chutné recepty, ve kterých je
zastoupen dostatek sirtuinových potravin. Pozitivní účinky
na vaše tělo i vzhled na sebe nenechají dlouho čekat!
17×20 cm, 128 stran, 259 Kč, 10,79 �,
ISBN 978-80-271-1764-2

Toužíte vytvořit pro sebe
a svou rodinu opravdový
domov, ale nevíte, jak
na to? V této knize získáte
návod, jak krok za krokem
postupovat, aby byl
výsledek podle vašich
představ.
19×24 cm, flexi vazba,
192 stran, 369 Kč, 17,10 €,
ISBN 978-80-271-0753-7

Homeopatie a sport

2., aktualizované a doplněné vydání
Jitka Abrahámová a kolektiv

Bernd Kleine-Gunk

Jak si zařídit domov
22508

30071

17×24 cm, pevná vazba,
176 stran, 329 Kč, 15,20 €,
ISBN 978-80-271-0257-0

Co byste měli vědět o rakovině
prsu

Jezte zdravěji a žijte lépe se sirtuiny

21038

Patricia Janečková

Ilona Ludvíková

Zhubněte se sirtfood dietou

Lenka Menšíková

Cviky na vaši bolest
1988

27543

63511

Svatební deník

BES

14×21 cm, pevná vazba, 120 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5718-6

Kniha vám přináší
návod, jak o sebe pečovat
přírodní cestou. Získejte
přehled o základních
rostlinných surovinách,
naučte se poznat kvalitní
přísady a vybírat správné
ingredience.
17×24 cm, pevná vazba,
176 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2082-6

15×21 cm, pevná vazba,
176 stran, 149 Kč, 6,21 €,
ISBN 978-80-247-5598-4

na přírodní čisticí prostředky
Becky Rapinchuk

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.

Výroba vlastní kosmetiky

Dagmar Gabulová

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

Dita Pichlerová

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
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26066

Styl
Cesta ke kráse, sebevědomí
a charismatu

Jak zhubnout
a už nikdy nepřibrat

nemocí a nadváhy – Překlad bestselleru
The PLANT PARADOX Steven R. Gundry

27534

Chcete se dožít pokročilého věku a zároveň
se těšit z výhod mládí?
Seznamte se s výživovým
programem a životním
stylem, které vám zajistí
vitalitu i v budoucích
desetiletích.
17×24 cm, 248 stran,
349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-2498-5

Skryté nebezpečí zdravých
potravin Proč je „zdravá“ strava příčinou

2221

Zůstaňte mladí až do vysokého věku –
překlad bestselleru The LONGEVITY
PARADOX Steven R. Gundry

39548

39568

Skryté tajemství dlouhověkosti
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Rychlá a účinná úleva
Kamil Ramík

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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E
S
T
S
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Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Čekáte miminko? Buďte připraveni díky 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

Komunikujeme přirozenými znaky a gesty
Terezie Vasilovčík Šustová

BES

Martin Gregora, Milena Dokoupilová

21038

Maminčin domácí lékař, 4., přepracované vydání

2., přepracované a doplněné vydání
Tomáš Karhan

Docházejí vám nápady, co uvařit svému děťátku, a hledáte
inspiraci pro každodenní stravování? Tato kniha vás provede
pestrým světem příkrmů pro děti do jednoho roku. Najdete
v ní tipy na rychlé a zdravé vaření z běžně dostupných surovin,
autorčiny zkušenosti s vařením pro malé dítě, a navíc je většina
receptů doplněna o rady, jak jídlo dochutit, aby si pochutnala
rovnou celá rodina.
17×24 cm, pevná vazba, 168 stran, 299 Kč, 14,96 �,
ISBN 978-80-271-1703-1

BES

Kniha, podle které lze
opravdu zdravě vařit
pro nejmenší děti! Zkušený pediatr a autor řady
publikací o péči o malé
děti poskytuje důležitá
doporučení pro přípravu
racionální dětské stravy.
14×21 cm, 216 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-247-4737-8

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

Pro děti od 6 týdnů do 5 let
Zuzana Pospíšilová, Petra Poláčková

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 �,
E R ISBN 978-80-247-2769-1
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Shaun Gallagher

Padesát fascinujících
vědeckých projektů, které
si můžete vyzkoušet na vašem dítěti! Každý projekt je
jednoduchý a zábavný pro
dítě i rodiče a ukáže vám,
jak se váš potomek učí
novým dovednostem.
14×21 cm, asi 224 stran,
cca 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1751-2

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

17×23 cm, pevná vazba,
384 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-4667-8

Celobarevná kniha
je určena rodičům,
zdravotníkům, lékařům
a rehabilitačním
pracovníkům. Text je
vypraven ilustracemi
a fotografiemi.
17×23 cm, pevná vazba,
304 stran, 499 Kč, 22,99 �,
T S E LL E R ISBN 80-247-1210-5

26042

Rozvíjej se, děťátko
Moderní poznatky o významu
správné stimulace kojence…
Eva Kiedroňová

17×23 cm, pevná vazba,
384 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-3744-7

Krampolinka

Zabavte malé neposedy
Hry pro děti od 3 let
Kateřina Zouharová

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

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,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5831-2

Podle návodů pro
začátečníky i pokročilé
uháčkujete originální
oblečení pro miminko
(botičky, svetřík,
kšiltovku, šatičky,
kalhoty...), ale třeba
i deku do kočárku.
17×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-2083-3

Experimentování s dětmi
78008

26018

Pohyb s říkadly pro nejmenší

Eva Kiedroňová

26069

více než 100 nejlepších cvičení
Anne Pulkkinen

Jak se rodí vodníčci
1. díl

Háčkujeme pro miminka
27544

Pohybové hry a cvičení
s miminkem v 1. roce života,

26059

4., aktualizované vydání
Martin Gregora, Dana Zákostelecká

K240

26075

Jídelníček kojenců a malých dětí

3., aktualizované vydání
Martin Gregora, Miloš Velemínský ml.

26049

Moderní poznatky o významu správné
manipulace s novorozencem a malým
dítětem Eva Kiedroňová

26073

Jana Šmíd Winterová

2605

26690

Recepty pro děti do jednoho roku

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

Třetí vydání úspěšné
publikace detailně provede
rodiče obdobím těhotenství, porodu a péčí o dítě
do tří až čtyř let věku.
Nechybí kalendář očkování,
preventivních prohlídek či
zásady první pomoci.
17×24 cm, pevná vazba,
400 stran, 439 Kč, 18,29 �,
ISBN 978-80-271-1343-9

Něžná náruč rodičů

Mami, mám hlad

Zdeněk Matějček

Čekáme děťátko

Šetrná a přitom účinná
léčba pomocí homeopatie
vám pomůže zvládnout
v domácích podmínkách
běžná lehká onemocnění
u dětí všech věkových
kategorií – od novorozenců
až po školáky.
14×21 cm, 184 stran,
239 Kč, 10,99 €,
ISBN 978-80-271-1316-3

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

Prvních 6 let ve vývoji
a výchově dítěte

BES

Homeopatie a děti
26068

Péče o novorozence a kojence

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
E
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2584

Martin Gregora, Miloš Velemínský ml.

Jak se domluvit s kojencem
a batoletem

26084

Těhotenství a mateřství

25008

Rodičovství
26061
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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

Rodičovství
Rozvoj komunikačních
a jazykových schopností

26076
27510

30050

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

26079
Má vaše dítě problémy
s výslovností? Díky této
knize si hravou formou
osvojí správnou výslovnost,
obohatí slovní zásobu,
procvičí sluchovou paměť,
jazykový cit i komunikační
dovednosti.
21×29 cm, asi 120 stran,
cca 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2511-1

Co nás čeká v předškolním a školním kolektivu
Martin Gregora, Václav Mertin
Vstup do školky nebo školy je pro děti velkou změnou
z hlediska vývojového, zdravotního a sociálního a je náročnou
výzvou i pro rodiče. Jak rodinu na takovou událost připravit? Je
dítě dostatečně zralé? Vyvíjí se správně? Na otázky, jak dobře
zvládnout toto zlomové období v životě dítěte i celé rodiny,
odpovídají renomovaní odborníci – dětský lékař a dětský
psycholog.
17×24 cm, 160 stran, 269 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-247-5590-8

Tolerantní výchova

Rady pro rodiče
Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Na výchovu selským rozumem
Milena Mikulková, Olga Pazerini

Cvičení pro správnou výslovnost
Zorka Vítková

Jdeme mezi děti

Kateřina Novotná, Iva Kyselá

Blanka Pöslová
Jak nejlépe vychovávat děti? Kam to vede, když reagujeme
příliš přísně, nebo nereagujeme vůbec? Kde jsou ty správné hranice? Výchova dětí je společná cesta, na které se
vzájemně ovlivňujeme, měníme se, zrajeme. Autorka, klinická
psycholožka a rodinná terapeutka, odpovídá na časté otázky
a doporučuje vhodnou výchovu s ohledem na věk, povahu
a temperament dítěte. Věří v sílu výchovy a osobního příkladu.
14×21 cm, 152 stran, 239 Kč, 10,99 €,
ISBN 978-80-271-0622-6

Hlavu vzhůru, rodiče!
4466

26057

Moje děti, tvoje děti,
naše šťastná rodina

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

Minecraft průvodce pro rodiče

Naučím se všechny hlásky

Pomozte svému předškolákovi zlepšit výslovnost.
Jak? Hrou! Rozvoj
mluvidel, jemné a hrubé
motoriky i pohybových
schopností, to jsou hlavní
cíle sborníku cvičení a úkolů pro rozvoj řeči.
17×24 cm, 168 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-1955-9

Máme dítě s ADHD

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 �,
R ISBN 978-80-271-0512-0
E
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Pohltil vaše dítě Mine
craft? 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

Zábavné hry pro rozvoj řeči
Marcela Kotová
Veronika Kubáčová

Laskavý průvodce vás
provede komunikací v tzv.
komponovaných rodinách.
Naučte sebe i zdánlivě
nesourodou skupinku
(ne)vlastních rodičů, sourozenců a bývalých partnerů,
jak spolu vycházet.
14×21 cm, 200 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-2891-9

Nadané dítě

Praktické rady pro rodiče dětí
hrajících Minecraft
Cori Dusmannová

26642

27538

21024
26550

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

Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu
Monika Stehlíková

Zuzana Pospíšilová
Zdeňka Študlarová

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

Jak přežít svou vlastní pubertu
i s učiteli a rodiči
Markéta Švamberk Šauerová

Rozhýbej svůj jazýček

Logohrátky

Z předškoláka školákem

27064

14×21 cm, 160 stran,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0743-8

26072

Hana Havlínová

26077

Chci číst jako táta s mámou
Jak se stát čtenářem

Již v předškolním věku můžete u dítěte rozvíjet jeho budoucí
čtenářské schopnosti. Objevujte společně pomocí krátkých
příběhů písemnou podobu řeči a nechte dítě číst podle obrázků.
Díky obrázkovému čtení si procvičí porozumění čtenému textu,
logické přemýšlení, zrakové vnímání, tvorbu vět podle fantazie,
a navíc si rozšíří slovní zásobu.
17×24 cm, pevná vazba, 88 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-2906-5

Matky, dcery a komplikované
vztahy
Karen C. L. Anderson

Maminko, nekřič!
39577

26074

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

Marcela Kotová
Veronika Kubáčová

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

24×17 cm, pevná vazba, 80 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0611-0

Michaela Pugnerová, Ivana Dušková

Poslouchám pohádku
a čtu podle obrázků

u dětí od narození do tří let věku
Barbora Červenková

39580

Zuzana Pospíšilová
Drahomír Trsťan

16038

26616

Jedeme do školy
Úkoly pro předškoláky
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Sice už s matkou
nežijete, přesto vám stále
komplikuje život? Vyřešte
problémy ve vztahu s ní
jednou provždy a získejte
nadhled v situacích,
které ve vás vyvolávají
negativní emoce.
14×21 cm, 184 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-2868-6

Publikace se symbolem

Jak zkrotit emoce a porozumět dětem
Jeannina Mik, Sandra Temi-Jetter
Sotva někdo dokáže
rodiče rozzlobit tak jako
jejich vlastní děti. Tato
kniha pomáhá rodičům
vypořádat se s hněvem,
potlačit impulsivitu
a dívat se na situace
očima jejich dětí.
14×21 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-2436-7

též jako e-kniha

Pedagogika

BES

Publikace vymezuje
předmět a historii sociální
psychologie, prezentuje
jedince a jeho sociální
chování, jedince v inter
akci 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

BES

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

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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

27039

17×24 cm, 280 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0470-3
21015

Osobnostní a sociální
rozvoj aneb Strom, mozaika
a vzducholoď
Petr Soják

17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0342-3

27048

2., aktualizované vydání
Josef Langmeier, Dana Krejčířová

BES

Metody pedagogického
výzkumu Základy kvantitativního

výzkumu, 2., aktualizované vydání
Miroslav Chráska

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 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-1284-0

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

Moderní didaktika

Lexikon výukových a hodnoticích metod
Robert Čapek

BES

Vychovatelství
27018

27050

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

Teoretické a výzkumné poznatky
pro edukační praxi
Jan Průcha
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, 272 stran,
349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-2853-2

Výchova ke zdraví

2., aktualizované vydání
Jitka Machová, Dagmar Kubátová
a kolektiv

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, 25,56 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-1049-5

Markéta Švamberk Šauerová

Vývojová psychologie

Psychologie učení
27551

2347

Úvod do psychologie

2., přepracované a doplněné vydání
Zdeněk Helus

4., přepracované a doplněné vydání
Dana Krejčířová, Pavel Říčan

2094

Dětská klinická psychologie
2079

2086

2., přepracované a rozšířené vydání
Jozef Výrost, Ivan Slaměník

Techniky osobnostního
rozvoje a duševní hygieny
učitele

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

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

Sociální psychologie

27056

Václav Holeček

Pedagogika
27052

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

Markéta Dvořáková, Zdeněk Kolář,
Ivana Tvrzová, Růžena Váňová

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

Psychologie v učitelské praxi
27004

2., rozšířené a aktualizované vydání
Alena Vališová, Hana Kasíková (eds.)

Základní učebnice pedagogiky

Publikace přináší nový,
komplexní a interdisciplinární pohled na výchovu
a vzdělání dívek v českých
zemích 19. století
a zodpovídá řadu dosud
neobjasněných otázek
dívčího vzdělávání.
14×21 cm, 200 stran,
359 Kč, 14,96 �,
ISBN 978-80-271-1292-0

Pedagogika pro učitele
2789

2346

2., přepracované a doplněné vydání
Zdeněk Helus

genderovou perspektivou
Eva Dvořáková Kaněčková

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

Publikace určená
studentům pedagogických oborů prezentuje
obecnou, vývojovou,
pedagogickou a sociální
psychologii se zaměřením na mladší a starší
školní věk dítěte.
17×24 cm, 280 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0532-8

Sociální psychologie
pro pedagogy

Výchova dívek v Čechách
a na Moravě Školství v 19. století

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
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E
S
T

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

2., aktualizované a rozšířené vydání
Dagmar Šafránková
Učebnice pedagogiky
a didaktiky s úvodem
do sociální pedagogiky,
pedagogického výzkumu
a diagnostiky žáka přináší
nové pohledy na vzdělávání
a podporuje samostatné
pedagogické myšlení.
14×21 cm, 368 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-247-5511-3

21009

Tomáš Kasper, Dana Kasperová

27079

Dějiny pedagogiky

2794

Pro studenty pedagogických oborů
Michaela Pugnerová a kolektiv

2723

21022

Psychologie

25066
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Psychický vývoj dítěte
a výchova

Jak porozumět socializačním obtížím
Richard Jedlička
Autor představuje specifika
psychického vývoje dětí
od prenatálního období
do dospívání. Poukazuje
na možnosti a limity výchovy
v rámci rodiny i školy, vše
s respektem k individuálním
zvláštnostem dětí.
17×24 cm, 280 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0096-5

Pedagogika

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

27060

Pedagogové, psychologové, učitelé i studenti těchto oborů se
seznámí s dopady deficitů dílčích funkcí a oslabení kognitivního
výkonu na vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního
věku. Přidanou hodnotou knihy je přehledná diagnostická příloha, podle níž mohou poradenští pracovníci i učitelé ohodnotit
jednotlivé dílčí funkce žáků.
17×24 cm, 224 stran, 329 Kč, 15,20 €,
ISBN 978-80-271-0621-9

Speciální pedagogika
2., aktualizované a doplněné vydání
Josef Slowík

27525

27510

27070

Hlebová a kolektiv

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

Snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy je stejně
stará jako nemoci a postižení. Ale i tam, kde léčba není možná,
lze usilovat o kvalitní výchovu, vzdělávání, osobnostní rozvoj
a začlenění handicapovaného člověka do společnosti. Tomu
se snaží napomoci i tato úspěšná kniha, určená studentům
souvisejících oborů na středních a vyšších odborných školách,
a zejména na pedagogických, filozofických i dalších fakultách
vysokých škol.
14×21 cm, 168 stran, 249 Kč, 11,50 �, ISBN 978-80-271-0095-8

Diagnostika a terapie ADHD
19026

25081

Kniha určená studentům
i pracovníkům pomáhajících
profesí se věnuje poruchám
z oblasti návykových
nemocí, příčinám a vývoji
závislostí, diagnostickému
procesu a osobnostní problematice lidí se závislostí.
14×21 cm, asi 136 stran,
cca 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1754-3

Deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního
výkonu Milan Valenta, Lenka Krejčová, Bibiána

Rady pro rodiče
Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Odpojený muž

Jak technologie
připravuje muže o mužství a co s tím

Dospělí pacienti a klienti v adiktologii
Michal Miovský a kolektiv

ADHD u dospělých
pacientů je stále výraznějším klinickým tématem.
Kniha se zaměřuje na klienty s duální diagnózou, léčící
se zároveň ze závislosti
v některém z adiktologických programů.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0387-4

Pro psychologické obory
Ivana Křížová

Znevýhodněný žák

Efektivní vzdělávání všech žáků
Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda

Máme dítě s ADHD

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

Závislosti

Philip Zimbardo, Nikita D. Coulombová

B E S T S E LL

ER

21003

27062

27017
21017

Mentální postižení

To, co se nám stane v dětství, je v hlubinách našeho
těla a naší mysli uloženo
navždy. Nejdůležitější
ze všeho je pochopit – pak
je s tím možné s pomocí
odborníků pracovat a nacházet východiska.
17×24 cm, 224 stran,
359 Kč, 14,96 �,
ISBN 978-80-271-2842-6

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

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

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

Zápory i klady ADHD v dospělosti
Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová

Michaela Pugnerová, Jana Kvintová

Sociální patologie Závažné sociálně
patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení, 2., rozšířené a aktualizované vydání
Slavomil Fischer, Jiří Škoda

Inkluzivní vzdělávání

Muzikoterapie a edukace

Nepozornost, hyperaktivita
a impulzivita

Přehled poruch psychického
vývoje

Kategorie, projevy a specifika
odborné péče
Leona Jochmannová

Publikace je určena studentům pedagogických oborů
i učitelům, vychovatelům,
trenérům a mistrům odborné
výuky. Věnuje se nejčastějším problémům, s nimiž
se pedagogičtí pracovníci
setkávají.
17×24 cm, šitá vazba,
528 stran, 549 Kč, 25,36 �,
ISBN 978-80-271-0586-1

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

Kniha předkládá teoretickou analýzu šikany mezi
dětmi a mládeží založenou
na nejnovějších teoriích
lidské agrese, na sociální
psychologii skupiny dětí
a na teorii ontogenetického
vývoje.
17×24 cm, 416 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-247-2992-3

2., přepracované a aktualizované vydání
Milan Valenta, Jan Michalík,
Martin Lečbych a kolektiv

a vzdělávání Richard Jedlička,
Jaroslav Koťa, Jan Slavík

Trauma u dětí

21045

27515

2164

Psychologie školní šikany

Marie Beníčková

Pedagogická psychologie
pro učitele Psychologie ve výchově

Čtenář díky knize pochopí,
jaká je role učitele, žáka
a zřizovatele školy v krizové situaci, získá přehled
o běžném riziku ve školách
i při mimoškolních akcích
a též o chování při mimořádných událostech.
14×21 cm, 152 stran,
259 Kč, 10,79 �,
ISBN 978-80-247-2731-8

Láká-li vás představa
nenásilné práce na sobě,
oceníte průvodce
labyrintem moderní
sebevýchovy. Osobnostně
orientovaná pedagogika
považuje sebevýchovu
za největší životní výzvu.
14×21 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2425-1

Pavlína Janošová, Lenka Kollerová,
Kateřina Zábrodská, Jiří Kressa,
Mária Dědová

Bezpečnostní problematika ve školní praxi
Miroslava Kovaříková

27058

Krizové situace ve škole

2358

Teorie a praxe pedagogického ovlivňování
sebe sama
Michal Zvírotský

27065

27067

Sebevýchova
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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

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

17×24 cm, 224 stran, 329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-247-5107-8

Vady řeči u dětí

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

jemná motorika a prostorová orientace
Lenka Theodora Ficová

2716

27537

Rady pro učitele
Zdenka Kreislová

Publikace představuje
tuto specifickou 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.
17×24 cm, 248 stran,
369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-247-3950-2

Kniha slouží učitelům
a studentům pedagogických oborů jako
průvodce první třídou,
připravuje je na vše,
co je na počátku
a v průběhu školního
roku čeká.
14×21 cm, 168 stran,
199 Kč, 9,89 �,
ISBN 978-80-247-2038-8

Milan Demjanenko, Jan Barták

2., aktualizované a rozšířené vydání
Milan Beneš
Základní učební text
pro studenty andragogiky a personálního
řízení mapuje celý tento
multidisciplinární obor
nejen z teoretického,
ale i z praktického
hlediska.
17×24 cm, 176 stran,
259 Kč, 10,88 �,
ISBN 978-80-247-4824-5

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Didaktika dospělých
27054

27038

Andragogika

Lucie Zormanová

Poslouchám pohádku
a čtu podle obrázků
Marcela Kotová
Veronika Kubáčová

Už v předškolním
věku lze u dítěte
rozvíjet jeho čtenářské
schopnosti. Objevujte
pomocí krátkých příběhů písemnou podobu
řeči a nechte dítě číst
podle obrázků.
17×24 cm, pevná vazba,
88 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-2906-5

Dyslexie

Psychologické souvislosti
Lenka Krejčová

Cvičení pro správnou výslovnost
Zorka Vítková

Má vaše dítě problémy
s výslovností? Díky
této knize si hravou
formou osvojí správnou
výslovnost, obohatí slovní
zásobu, procvičí sluchovou
paměť, jazykový cit i komunikační dovednosti.
21×29 cm, asi 120 stran,
cca 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2511-1

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,
99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-271-0743-8

Krok za krokem 1. třídou

Andragogika v procesu
socializace člověka

Ojedinělá publikace se zabývá sociální
andragogikou a jejím ukotvením v systému
aplikovaných věd se sociální tematikou.
Získáte přehled o teorii sociální andragogiky,
poznáte roli sociálního andragoga a ujasníte
si jeho kompetence. Zároveň se dozvíte více
o situacích, ve kterých si dospělý člověk
z nejrůznějších důvodů neví rady, například
ve vztahu k rodině, dětem, životnímu partnerovi i k sobě samému.
14×21 cm, asi 240 stran, cca 339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-247-3997-7

Jak se stát čtenářem
Hana Havlínová

Učební text pro studenty pedagogických oborů, kteří se
zabývají metodami vyučování čtení a psaní. Osvojí
si práci se živou abecedou,
slabikářem apod. Pozornost
je věnována i specifickým
poruchám u dětí.
14×21 cm, 288 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0289-1

Za „neposedností“
a „zlobivostí“ dítěte se
mohou ukrývat nezralé
dílčí funkce. Tato kniha
mu hravou formou pomůže
s jejich rozvojem. Hra je
totiž pro děti nejpřirozenějším způsobem učení.
17×24 cm, 176 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-1045-2

Sociální
andragogika

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 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-1110-2

Chci číst jako táta s mámou

Prvopočáteční čtení a psaní
Martina Fasnerová

Naučím se všechny hlásky

Jiřina Klenková

BES

26074

Hry na rozvoj dílčích funkcí
u dětí Optické a akustické vnímání,

27055

26082

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

Hudební zpracování pohádkových příběhů
Zuzana Pospíšilová, Jaroslav Janošek
Pusťte se s dětmi do přípravy velkého muzikálu!
Nacvičte pomocí této
knihy známou pohádku
o Sněhurce, rozpustilý
příběh o Lumpíčkovi
a Rošťandě nebo o čarodějnici Eulálii.
21×29 cm, 168 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-1006-3

Logopedie
2702

Návody pro praxi
Ilona Kejklíčková

27007

Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat
a rozvíjet, 2., rozšířené a aktualizované
vydání Soňa Koťátková

27006

27023

Dítě a mateřská škola

26680

Ponořte se do víru
pohádek a písniček!
Zahrajte si muzikály plné
dobrodružství – vytvořte
si scénu a kostýmy
a pozvěte rodiče a kamarády na opravdové
představení.
17×24 cm, 144 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2070-3

26077

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 a poskytují přehled, jak hodnotit výsledky
předškolního vzdělávání, jak připravit děti na školu.

Marcela Kotová

Muzikálové pohádky

26079

Eva Opravilová

Pohádkové minimuzikály
pro děti

27045

Předškolní pedagogika

27066

Pedagogika
27040
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Slovník speciálněpedagogické
terminologie
Vybrané pojmy
Kateřina Kroupová a kolektiv

Více než 1000 tematicky
uspořádaných hesel odráží
soudobý stav speciální
pedagogiky. Poskytuje přehled o terminologickém
minimu včetně anglických
a německých protějšků
klíčových pojmů.
14×21 cm, pevná vazba,
328 stran, 399 Kč, 16,76 �,
ISBN 978-80-247-5264-8

27044

Andragogický výzkum
Jan Průcha

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,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0051-4

17×24 cm, 152 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-5232-7

27051

Edukace seniorů
Geragogika a gerontodidaktika
Naděžda Špatenková,
Lucie Smékalová

17×24 cm, 232 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5446-8

Caroline Fibaek, Stine Fürst

17×24 cm, šitá vazba, 184 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-0607-3

27552

25056

Sám sobě psychologem

Generace X, Y, Z
Monika van den Berg

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

21039

V současnosti vedle sebe žije několik generací s odlišnou životní
zkušeností. Potkávají se ve vztazích, v práci i doma. To je velká
výzva, jak se společně posunout: porozumět preferencím, které
každá generace má, učit se od sebe navzájem a rozvíjet se i díky
poznání sebe sama, zejména vlastních emocí.
Objevte cestu, jak hledat individuální řešení, protože doba univerzálních návodů a rad je už dávno pryč!
14×21 cm, 232 stran, 329 Kč, 15,20 €,
ISBN 978-80-247-2139-2

Asertivitou proti stresu

3., aktualizované a doplněné vydání
Tomáš Novák, Věra Capponi

Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
4852

40010

Každý má svou soukromou džungli plnou nebezpečných zákoutí. Tato
knížka je mapou, s níž
se ve své hlavě vyznáte.
Kdo rozumí tomu, co cítí
a dělá, může své pocity
a chování ovládat.
17×24 cm, 144 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1691-1

Jak se vzájemně chápat

Petr Staníček

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!

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

Hry na rozvoj verbální
komunikace

Asertivně do života

Pro osobu trpící depresí
můžete udělat hodně.
Nesmíte však zapomínat
ochránit také sami sebe.
Tato kniha ukazuje, jak
můžete konkrétně podporovat nemocné, aniž byste
se sami stali obětí.
14×21 cm, asi 176 stran,
cca 269 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-271-1253-1

Praktická psychologie pro každého
Jiří Plamínek

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

Kdo si hraje, nezlobí,
a navíc se může hrou
něco nového naučit.
Kniha od zkušeného
logopeda nabízí 107
nejlepších komunikačních
her, které udělají z rozvoje řeči zábavu!
14×21 cm, 192 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2429-9

25036

39593

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

Džungle v nás

21030

63526

Vlastní cestou k sebeúctě
Milena Mikulková, Olga Pazerini

Sebevědomí, emoce, vztahy
Charlotte Benátská

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

Hormony v harmonii

Průvodce pro rodinu a přátele
Huub Buijssen

Ženy, klíč ke spokojenosti
je v nás

2., přepracované a doplněné vydání
Ján Praško, Hana Prašková

B E S T S E LL

ER

2649

24042

Jak využít sny k osobnímu rozvoji
Marta Helingerová

14×21 cm, 168 stran,
99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-247-5823-7

Deprese – jak pomoci
a neztratit sám sebe

17×24 cm, 208 stran, 279 Kč, 11,63 �, ISBN 978-80-271-1377-4

Sny jako zdroj sebepoznání

Markéta Raková

4., přepracované vydání
Tomáš Novák, Věra Capponi

Buďte aktivní po celý svůj život! Pravidelné cvičení si
zaslouží nejen tělo, ale především mozek, jinak nemůže organismus dobře fungovat. Proto je nutné mozek
pravidelně namáhat, a to nejen v mládí – nikdy není pozdě
začít. S touto knihou je to navíc velmi zajímavé a zábavné.
Rozhodně není určena jen seniorům! Najdete zde i různé
rady, jakým dalším způsobem mozek aktivovat nebo jak
se vyrovnávat se zapomínáním.

Nízké sebevědomí, ztráta
motivace apod. O tom
všem a mnohem víc je tato
publikace, která odhaluje,
co je v pozadí srovnávání
a co máme změnit, abychom se přestali s druhými
nezdravě poměřovat.
14×21 cm, 136 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5795-7

25076

Někdy krásná,
jindy moudrá
Slaďte diář s hormony

Jitka Suchá

Je mnoho cest, jak zlepšit kvalitu života. Jednou z nich je asertivita, umění prosadit se a zároveň respektovat potřeby druhých. Být
asertivní znamená stát si na svých právech, aniž bychom ponižovali
druhého – uznáváme, že i on má právo na vlastní názor. Druhé,
doplněné vydání knihy vás seznámí s tím, jak můžeme být sami
se sebou spokojenější, mít otevřenější vztahy s ostatními a lépe
s nimi spolupracovat.
14×21 cm, 280 stran, 289 Kč, 13,35 €,
ISBN 978-80-247-1697-8

Nepozornost, hyperaktivita
a impulzivita
Zápory i klady ADHD v dospělosti

25081

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

55

Cvičení paměti na celý rok

aneb Jak se srovnat sám se sebou
Katarína Szabados Filasová

39590

Storytelling – odliš se od ostatních
Monika Nevolová

Srovnávání, zabiják
vašeho sebevědomí

27542

Přestaň prezentovat,
začni vyprávět

25075

25072

Psychologie pro každého

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová
Potýkáte se i vy s diagnózou ADHD? Nebo máte někoho
takového ve svém okolí? Pokud ano, je tato publikace určena
právě vám. Autorky si daly za cíl přispět k poznání a pochopení
projevů hyperaktivity a seznámit čtenáře s možnostmi, jak její
projevy ovlivňovat tak, aby lidem s ADHD nekomplikovala život.
Zjistí, co mohou sami pro sebe udělat, aby byli ve svém životě
šťastní a úspěšní.
14×21 cm, 168 stran, 249 Kč, 11,50 €, ISBN 978-80-271-0204-4

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

2., aktualizované vydání
Josef Langmeier, Dana Krejčířová

Jozef Výrost, Ivan Slaměník, Eva Sollárová

B E S T S E LL

BES

2315

2176

Panajotis Cakirpaloglu

Osobnost v projektivních
metodách
Steven Tuber

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, 448 stran, 499 Kč, 23,10 €,
ISBN 978-80-271-0531-1

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

25067

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

2., přepracované a doplněné vydání
Karel Paulík

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

Nervové buňky a jejich svět
21021

Anatomie a fyziologie
lidského těla Pro humanitní obory

Psychologie lidské odolnosti

Publikace 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, 272 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-271-2183-0

Úspěšná publikace určená studentům středních škol klade
důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů
a činností, díky kterým se člověk ve světě, v druhých lidech
i v sobě samém orientuje, zvládá životní nároky a usiluje dát
svému životu smysl. Klíčové kapitoly jsou věnovány problematice
osobnosti z hlediska skladby, vývoje a začlenění do společnosti.
Autor analyzuje problémy narušeného vývoje a formuluje
principy napomáhající vývoji zdravé osobnosti.
17×24 cm, 312 stran, 349 Kč, 16,12 €, ISBN 978-80-247-4675-3

Hlavní témata, současné přístupy
Marek Blatný a kolektiv
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

Vyšetření a výzkum mozku

27521

Zdeněk Helus

24046

2., přepracované a doplněné vydání

2347

Úvod do psychologie

Psychologie osobnosti

Kniha o psychických
vlastnostech, z nichž
se skládá osobnost,
o jejím vývoji, funkcích či
povaze problémového Já.
Porozumíte temperamentu, charakteru, motivaci,
inteligenci či řeči.
17×24 cm, 288 stran,
399 Kč, 17,96 €,
ISBN 978-80-247-4033-1

Psychologie osobnosti je jedním z oborů, v nichž jde o sebe
pochopení člověka. Monografie pojednává o jednotlivých
složkách osobnosti a systematicky popisuje individuální rozdíly.
Revidované vydání známé publikace je určeno nejen studentům
psychologie, ale i pracovníkům v praxi a všem, kdo chtějí nalézt
odpověď na nejrůznější otázky – ať již ze zájmu o vlastní rozvoj,
či ve snaze porozumět svým nejbližším.
17×24 cm, 208 stran, 319 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-247-3133-9

2., přepracované a doplněné vydání
Alena Plháková
Na dějinách psychologie se
lze poučit o proměnlivosti
psychologického vědění
i jeho dobovém kulturním
kontextu. Druhé vydání je
obohaceno o nové směry
v psychologii a řadu osobností poslední doby.
17×24 cm, 416 stran,
449 Kč, 18,71 �,
ISBN 978-80-271-2528-9

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

Úvod do psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti
Pavel Říčan

Dějiny psychologie
21034

2., přepracované a rozšířené vydání
Jozef Výrost, Ivan Slaměník

20×25 cm, pevná vazba, 760 stran,
1499 Kč, 59,96 €,
ISBN 978-80-247-5775-9

Obor v pohybu, 6., revidované a doplněné vydání

ER

Sociální psychologie
2086

Renomovaní editoři spolu s početným
autorským týmem představují obor sociální psychologie komplexním způsobem,
a to jak z pohledu teorie, tak z hlediska
metod a aplikací. V šedesáti kapitolách,
přehledně rozčleněných do tří oddílů,
se čtenář dozví, na jakých podstatných
tématech a principech je sociální psychologie vystavěna, jakých metod používá
k objevování nových poznatků a jaké je její
praktické využití při řešení problémů či ke
zlepšení sociálního života jedince, skupiny
či komunit.
Kniha je určena odborné psychologické
veřejnosti i příbuzným vědním oborům, ale
mnoho zajímavých a v životě využitelných
poznatků zde najde i laická veřejnost.

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

2184

Teorie, metody, aplikace

Vývojová psychologie

2372

Sociální psychologie

2094

Psychologie
21000

56

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,
99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-247-5539-7

Psychologie

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

27515

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, 272 stran,
349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-2853-2

2328

27516

Lenka Mynaříková

2371

2359

Jaromír Janoušek

Interkulturní psychologie

Manažerská psychologie

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

Psychologické základy verbální
komunikace

Vybrané kapitoly
Jiří Čeněk, Josef Smolík,
Zdeňka Vykoukalová

Kniha představuje interkulturní psychologii jako
mezioborovou disciplínu
a odpovídá na řadu aktuálních otázek: radikální náboženské proudy, imigraci,
etnické konflikty, zvládání
kulturně odlišných situací.
14×21 cm, 312 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-247-5414-7

26697

Trauma u dětí

Kategorie, projevy a specifika
odborné péče
Leona Jochmannová

Nejdůležitější oblasti
psychodiagnostiky,
psychoterapie a klinického poradenství zahrnuje
čtvrté vydání knihy,
které v posledních letech
úspěšně slouží jako
základní učebnice oboru.
17×24 cm, šitá vazba,
608 stran, 639 Kč, 25,56 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-1049-5

To, co se nám stane v dětství, je v hlubinách našeho
těla a naší mysli uloženo
navždy. Nejdůležitější
ze všeho je pochopit, pak
je s tím možné s pomocí
odborníků pracovat a nacházet východiska.
17×24 cm, 224 stran,
359 Kč, 14,96 �,
ISBN 978-80-271-2842-6

Psychický vývoj dítěte
a výchova

Michaela Pugnerová, Jana Kvintová

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

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

3., přepracované vydání
Milan Mikuláštík

Přehled poruch psychického
vývoje

Jak porozumět socializačním obtížím

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

4., přepracované a doplněné vydání
Dana Krejčířová, Pavel Říčan

BES

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

Interakční psychologický výcvik
21031

27551

Psychologie učení

Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi
Jan Průcha

154 technik a aktivit
Debra Burdick

Dětská klinická psychologie

21009

Třetí vydání úspěšné publikace je poutavou ilustrací
psychoanalytického přístupu
k problémům, zejména
vztahovým, se kterými se
ve svých ordinacích běžně
setkávají dětští psychiatři,
lékaři i psychologové.
14×21 cm, 264 stran,
359 Kč, 16,59 €,
ISBN 978-80-271-1038-4

Mindfulness u dětí
a dospívajících

2., doplněné a přepracované vydání
Marek Kolařík

Pedagogická psychologie
pro učitele Psychologie ve výchově

a vzdělávání Richard Jedlička,
Jaroslav Koťa, Jan Slavík

Publikace je určena
studentům pedagogických
oborů i učitelům, vychovatelům, trenérům a mistrům
odborné výuky. Věnuje se
nejčastějším problémům,
s nimiž se pedagogičtí
pracovníci setkávají.
17×24 cm, šitá vazba,
528 stran, 549 Kč, 25,36 �,
ISBN 978-80-271-0586-1

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

Dyslexie
Psychologické souvislosti
Lenka Krejčová

27007

27536

21036

17×24 cm, 192 stran,
329 Kč, 13,82 �,
ISBN 978-80-247-4714-9

Jan Měšťák, Ondřej Měšťák

Estetická chirurgie přináší
radost, pokud je operace
úspěšná. Když však
nesplní očekávání nebo je
komplikována pacientovým psychickým stavem,
může být příčinou velkých
problémů.
14×21 cm, pevná vazba,
128 stran, 229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-3025-2

27070

Miroslav Orel a kolektiv

Rub a líc plastické chirurgie

Kniha organicky propojuje
homeopatii a psychiatrii.
Věnuje se výběru homeopatických léků, léčebnému
postupu doplněnému
kognitivně-behaviorálními
technikami a vše dokumentuje na klinických případech.
17×24 cm, asi 336 stran,
cca 589 Kč, 27,21 �,
ISBN 978-80-271-1307-1

2079

2348

3., doplněné a aktualizované vydání
Peter Pöthe

Integrativní terapie
MUDr. Patrick Vachette

Úspěšná publikace
nabízí stručný přehled
o dnes stále aktuálnějším
oboru duševních poruch.
Znalost jeho základů patří
k předpokladům pro práci
ve všech tzv. pomáhajících profesích.
17×24 cm, 432 stran,
499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-2529-6

Somatopatologie
Nauka o nemocech těla

Emoční poruchy v dětství
a dospívání

Homeopatie a psychopatologie

27058

21035

14×21 cm, 240 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-247-5128-3

Nauka o nemocech duše,
3., aktualizované a doplněné vydání
Miroslav Orel a kolektiv

21037

Psychopatologie

2364

Emoce
Regulace a vývoj v průběhu
života Iva Poláčková Šolcová

57

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

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Psychologie

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

Psychosociální aspekty
paliativní péče
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

Kognitivní rehabilitace
seniorů

17×24 cm, 696 stran, 999 Kč, 39,96 �,
ISBN 978-80-247-4331-8

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

19001

2333

příčiny, důsledky a možnosti hodnocení
Terezie Pemová, Radek Ptáček

Klinická hypnóza
2156

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.

100 cvičení pro rozvoj koncentrace,
kreativity, paměti a verbálních dovedností
Jana Bílková

2322

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

Rorschachova metoda

Integrativní přístup k interpretaci
2., rozšířené a aktualizované vydání
Martin Lečbych

Aktuální téma – zanedbávání dětí jako jedna z forem
syndromu CAN (syndrom
týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dítěte).
Určeno všem, kteří se
zabývají sociálně-právní
ochranou dětí.
14×21 cm, 200 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-247-5695-0

2330

Kamil Kalina a kolektiv

Kognitivní trénink pro třetí věk

Zanedbávání dětí

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, 35,96 �,
ISBN 978-80-247-4361-5

Klinická adiktologie

2., rozšířené vydání
Jana Klucká, Pavla Volfová

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

Odborná monografie se zabývá problematikou kognitivní
rehabilitace osob v seniorském věku s ohledem na kognitivní
deficity způsobené procesem stárnutí a rozvojem patologických
změn, především vznikem demence při Alzheimerově nemoci.
Publikaci využije nejen odborná veřejnost, lékaři, psychologové,
sociální pracovníci či terapeuti, ale je vhodná také pro studenty
oborů zaměřených na pomáhající profese.
14×21 cm, asi 176 stran, cca 269 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-271-2866-2

Kamil Kalina

Následná péče – kdy začíná a kdy končí?
Daniela Marková, Magdalena Chvílová
Weberová a kolektiv
Ojedinělá lékařská
monografie přináší ucelený
pohled na problematiku
vývoje nezralých dětí
a „follow-up“ péče.
Srovnatelná monografie
v domácí literatuře dosud
nebyla vydána.
20×25 cm, pevná vazba,
736 stran, 1299 Kč, 54,13 �,
ISBN 978-80-271-1745-1

Kognitivní trénink v praxi

Michal Vostrý, Jaroslav Veteška

Psychoterapeutické systémy
a jejich uplatnění v adiktologii

Předčasně narozené dítě

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, 13,16 �,
ISBN 978-80-271-0121-4

26062

ADHD u dospělých
pacientů je stále výraznějším klinickým tématem.
Kniha se zaměřuje na
klienty s duální diagnózou,
léčící se zároveň ze závislosti v některém z adiktologických programů.
17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0387-4

Kateřina Ratislavová

19082

21010

Martin Kupka

Bohumila Baštecká a kolektiv
Učebnice navazuje
na terénní krizovou práci
a zaměřuje se na současný
vývoj: odolnost, komunitu,
duchovní potřeby a zdroje.
Je zacílena na studenty
psychosociálních oborů
a odborníky v praxi.
17×24 cm, 320 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-4195-6

Perinatální paliativní péče

27078

Dospělí pacienti a klienti v adiktologii
Michal Miovský a kolektiv

2345

19026

Diagnostika a terapie ADHD

Psychosociální krizová
spolupráce

Při setkání s lidmi v krizi
často nevíme, co dělat
a co říci, a proto raději
neuděláme nic. Kniha
vám poradí: charakterizuje jednotlivé kroky, jak
pomoci klientovi projít jeho
krizovou situací.
17×24 cm, 288 stran,
359 Kč, 16,59 �,
ISBN 978-80-247-5327-0

21007

Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych
a kolektiv

Naděžda Špatenková a kolektiv

21005

2., přepracované a aktualizované vydání

2370

Krize a krizová intervence

Mentální postižení

21017

58

3., aktualizované a rozšířené vydání
Stanislav Kratochvíl
Přepracované a rozšířené
vydání úspěšné knihy může
sloužit jako základní pramen
informací či jako repetitorium pro zkušené praktiky.
Publikace je podložená
osobními profesními zkušenostmi známého autora.
17×24 cm, 304 stran,
539 Kč, 24,50 �,
ISBN 978-80-247-2549-9

Kniha se věnuje jednomu
z nejslavnějších psychodiagnostických nástrojů. Seznamuje čtenáře s diagnostikou
procesů vnímání, myšlení,
emočního prožívání a mezi
lidských vztahů a s jejím
využitím při terapii.
17×24 cm, 240 stran,
339 Kč, 15,66 €,
ISBN 978-80-247-5834-3

2349

Psychiatrické minimum
Helena Kučerová

14×21 cm, 168 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-4733-0
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

andragogické intervence a resocializace

Poruchy socializace u dětí
a dospívajících Prevence životních
selhání a krizová intervence
Richard Jedlička a kolektiv

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,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0377-5

Sociální patologie Závažné sociálně
patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení, 2., rozšířené a aktualizované vydání
Slavomil Fischer, Jiří Škoda

25087

2358

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

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

14×21 cm, 184 stran,
99 Kč, 4,16 �,
ISBN 978-80-247-5010-1
2316

Rizikové a antisociální
chování v adolescenci

Veronika Nielsen Sobotková
a kolektiv

17×24 cm, 152 stran,
249 Kč, 10,46 �,
ISBN 978-80-247-4042-3

2164

21003
25090

Anna Ševčíková a kolektiv

Jak technologie připravuje muže
o mužství a co s tím
Philip Zimbardo, Nikita D. Coulombová

BES

2357

Děti a dospívající online
Vybraná rizika používání
internetu

Andrej Drbohlav
Masový vrah jinak myslí, jinak žije,
jinak páchá zlo, má jiné motivy, ale
zejména se vyvíjí již od dětství zcela
jinak 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 vzdorovitých, pokřivených
a případně rozmanitě zneužívaných
dětech, které skrze paranoidní
a nenávistný vztah k lidem vyrostly
ve skutečná monstra.

B

ESTSELLER

17×24 cm, 312 stran,
469 Kč, 21,67 �,
ISBN 978-80-247-5599-1

Odpojený muž

Psychologie školní šikany

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

Příběhy temné duše a nemocné společnosti

Delikvence Analýza produktů činnosti
delikventní subkultury jako diagnostický
a resocializační nástroj
Petr Blažek, 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

Pavlína Janošová, Lenka Kollerová,
Kateřina Zábrodská, Jiří Kressa,
Mária Dědová

Psychologie masových vrahů

26067

Vězeňské, pouliční a motorkářské
Barbora Vegrichtová

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
R
E
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E
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Psychologie sériových vrahů
200 skutečných případů brutálních činů
sériových vrahů současnosti

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

Hraní videoher v dětství
a dospívání Dopady a souvislosti
v sociálně-psychologické perspektivě
Petr Květon

Kniha seznamuje čtenáře
s názory odborníků na
problematiku videoher
v dětství a adolescenci
a s doporučeními, jak se
vyrovnat s potenciálními
riziky a maximalizovat
možné přínosy.
14×21 cm, 176 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-2887-7

2335

Martina Velikovská

Kniha určená studentům
i pracovníkům pomáhajících
profesí se věnuje poruchám
z oblasti návykových
nemocí, příčinám a vývoji
závislostí, diagnostickému
procesu a osobnostní problematice lidí se závislostí.
14×21 cm, asi 136 stran,
cca 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1754-3

Gangy
21016

2354

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, 208 stran, 299 Kč, 13,81 €, ISBN 978-80-271-0731-5

Psychologie obětí
trestných činů

Pro psychologické obory
Ivana Křížová

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

Jaroslav Veteška, Slavomil Fischer
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Závislosti
21045

25066

Psychologie kriminálního
chování Vybrané otázky etiologie,

21028

Psychologie

17×24 cm, 472 stran, 599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-4371-4

BESTSELLE

R

Publikace se symbolem
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Drahomír Suchánek, Václav Drška

Církevní dějiny – novověk
Drahomír Suchánek, Václav Drška
Zajímáte se o historii a náboženství? Chcete se dozvědět více
například o vztahu církve a státu? Druhý díl Církevních dějin
se tentokrát zaměřil na období novověku a popisuje mimo jiné
vývoj reformačních hnutí v rámci tehdejšího křesťanského světa.
Publikace osloví zejména studenty vysokoškolských humanitních
a teologických, ale i právnických oborů.

Renomovaní čeští autoři přinášejí vyvážené, věcné a konfesně
nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav
historického bádání. Publikace zodpovídá všechny základní
otázky včetně opomíjených témat. Jistě ji ocení nejen zájemci
o církevní dějiny, ale také studenti vysokoškolských humanitních, teologických či právnických oborů.

17×24 cm, pevná vazba, 504 stran, 599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-3720-1

Závislosti
21045

Učebnice a cvičebnice k ústní maturitní zkoušce

Kniha určená studentům
i pracovníkům pomáhajících
profesí se věnuje poruchám z oblasti návykových
nemocí, příčinám a vývoji
závislostí, diagnostickému
procesu a osobnostní problematice lidí se závislostí.
14×21 cm, asi 136 stran,
cca 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1754-3

Michal Martoch
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.
Příručka obsahuje 50 literárních děl a je sestavena jako učebnice i cvičebnice zároveň. Základem je cvičební dvojstrana, po níž
následuje vyplněná obecná struktura ústní zkoušky a shrnutí
literárněhistorického kontextu.
21×29 cm, 304 stran, 249 Kč, 11,50 �, ISBN 978-80-247-4855-9

Pavel Večeřa

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, šitá vazba, 456 stran, 499 Kč, 23,10 €,
ISBN 978-80-271-0553-3

21040

Lukáš Urban

Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.)
Monografie je učebnicí pro studenty i příručkou pro praxi
v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy.
Věnuje se nejprve teorii sociální správy a principům a modelům
jejího řízení, dále se zabývá organizací a řízením sociálního
pojištění a podpory, zdravotní správy, sociálněprávní ochrany
nebo péče o nezaměstnané. Neopomíjí ani nové segmenty –
ochranu před diskriminací, ochranu práv cizinců apod.
17×24 cm, asi 280 stran, cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2195-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

21043

Organizace a řízení sociálních systémů

21032

17×24 cm, 232 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-5774-2

Reflexivita v sociální práci
s rodinami
Kateřina Glumbíková

Kniha pomůže zkvalitnit
praxi pomocí hlubšího porozumění vlastní osobnosti,
mechanismů zacházení
s emocemi v sociální práci
s rodinami. Nabízí první
ucelený pohled na téma
reflexivity v ČR.
14×21 cm, 152 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1381-1

Miroslav Michela,
Jan Lomíček, Karel Šíma

Výzkum médií

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

Hrozba radikalizace

Kniha známé reportérky
se věnuje čtyřem pozoruhodným destinacím:
Moravě, Sardinii, Bruselu
a Etiopii. Žijeme ve světě,
jehož dějiny a příběhy jsou
propojeny – zde originálním
pohledem autorky.
15×20 cm, 224 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-1378-1

Vydejte se spolu s námi na úžasnou cestu za poznáním socio
logie. Budeme vám vyprávět atraktivní vědecký příběh o moderní
společnosti, v němž se jistě každý najde. Knihu oceníte nejen vy,
kteří jste již součástí odborné veřejnosti, ale také vy, kteří teprve
studujete na některé vysoké či střední škole a máte zájem
o humanitní vzdělávání.

Sociální správa

Pavla Jazairiová

Fanziny a budování alternativních scén
Dělej něco!

17×24 cm, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1314-9

Z Etiopie a odjinud
24043

Klíčová témata a pojmy

17×24 cm, 264 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0635-6

Kniha se věnuje proměnám
médií od jejich vzniku.
Zaměřuje se na okamžiky, které ovlivnily vývoj
tištěných médií ve světě,
a sleduje komunikační
nástroje zprostředkující
informace.
17×24 cm, 280 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-4178-9

Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová

Sociologie

Michaela Daňková

2921

2929

Od počátku do současnosti
2., upravené a doplněné vydání

Prokoukněte komunikační
styly druhých

Úvod do dějin tištěných médií
24045

Dějiny českých médií

21025

Pro psychologické obory
Ivana Křížová

27541

Maturita z českého jazyka
a literatury

27063

17×24 cm, pevná vazba, 436 stran, 599 Kč, 25,16 �,
ISBN 978-80-247-3719-5

19074

Antika a středověk

Terorismus, varovné signály a ochrana
společnosti
Barbora Vegrichtová
Publikace reaguje na bezpečnostní hrozby, kterým
aktuálně čelí evropské
demokracie. Přibližuje složitost fenoménů radikalizace, extremismu a terorismu
v mezinárodním kontextu
i v českém prostředí.
17×24 cm, 208 stran,
339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-2031-4

Data o dětech
19075

Církevní dějiny

24026

Společenské vědy
24025

60

Sociálně-právní ochrana dětí
v České republice v datech
Terezie Pemová, Radek Ptáček
Jak je to ve skutečnosti
se sociálně-právní
ochranou dětí u nás?
Autoři přinášejí šokující
data, která podrobně
mapují svět ohrožených
dětí v České republice.
17×24 cm, pevná vazba,
asi 480 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1338-5

Historie

61

Vladimír Birgus, Pavel Scheufler
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.
17×24 cm, pevná vazba, 384 stran, 599 Kč, 24,96 �,
ISBN 978-80-271-0535-9

70009

70088

Buchenwald – Peklo na
kopečku Každodenní život mezi
mučením, hladověním a pseudolékařskými pokusy Flint Whitlock

Hitlerovy ukradené děti

Ingrid Oelhafen von, Tim Tate

15×21 cm, pevná vazba,
320 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0885-5

15×21 cm, pevná vazba, 446 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-247-5441-3
70008

70094

Přežil jsem Buchenwald
Moje osobní cesta peklem

Děti holocaustu

Miroslava Burianová

BES

89221

Padělatel Adolfo Kaminsky
Sarah Kaminsky

13×21 cm, pevná vazba, 182 stran,
279 Kč, 12,89 €,
ISBN 978-80-7359-550-0

Husitský válečník

85047

České dějiny –
100 památných míst
Jan Kvirenc

22×28 cm, pevná vazba,
456 stran, 899 Kč, 35,96 €,
ISBN 978-80-271-0656-1
K336

1001 myšlenek, které
změnily naše uvažování

16×22 cm, pevná vazba, 960 stran,
999 Kč, 39,96 €,
ISBN 978-80-247-5153-5

Sonia Purnellová

Chtěla se stát diplomatkou a poznávat svět.
Místo toho se stala
klíčovou osobou britské
rozvědky a francouzského odboje. Skutečný
příběh ženy, které se
bálo i samotné gestapo.
13×21 cm, pevná vazba,
416 stran, 399 Kč, 16,63 €,
ISBN 978-80-7625-100-7

5534

BESTSELLER

13x21 cm, pevná vazba, 208 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-7359-526-5

Neviditelná žena: Příběh
agentky Virginie Hallové

Kdo byli boží bojovníci...
Matěj Matuška, Jan Syka
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

Móda v kruhu času

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 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5020-0

BE

Móda za železnou oponou
62009

Jennifer Teegeová, Nikola
Sellmairová

89134

89220

Můj dědeček by mě popravil

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, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-0070-5

Móda v ulicích protektorátu

13×19 cm, pevná vazba,
296 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-2136-1

15×21 cm, pevná vazba, 256 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-5440-6

Papež František a jeho odvážná cesta
Andreas Englisch

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, 224 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2014-7

Allan Zullo, Mara Bovsunová

Flint Whitlock, Louis Gros

60006

Proč věříme alternativním faktům
Jiří Táborský

Kniha populárního autora
literatury faktu poutavým
způsobem a na základě
dodnes málo známých
anebo zcela neznámých
faktů (a to včetně
dobových černobílých fotografií) ukazuje čtenáři
tehdejší dění.
15×21 cm, pevná vazba,
272 stran, 349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5593-9

Koncentrační tábor
Mauthausen se časem stal
jedním z největších komplexů pracovních táborů
v Evropě. Přesto se mu
mnoho prostoru nevěnuje.
Publicista a novinář Václav
Vlk se to snaží napravit.
15×21 cm, pevná vazba,
432 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0299-0

Bojovník ve Vatikánu

V síti dezinformací

63509

Konec druhé světové války na českém
území
Václav Vlk

společnost, oděvy a lidé v Československu
1948–1989
Konstantina Hlaváčková

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 �,
S T S E LL E R ISBN 978-80-271-0185-6

Móda a odívání v husitské
době Materiály, textilní techniky,
střihy a návody
Monika Feyfrlíková Černá

Jak se oblékali naši
předci v době husitských
válek, jak si vyrobit
oděv, podrobné návody
s detailními fotografiemi
a nákresy pro reenactory
či divadelní a filmové
kostýmní výtvarníky.
16×24 cm, pevná vazba,
160 stran, 389 Kč, 16,21 �,
ISBN 978-80-271-2937-9

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
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Hrady Čech a Moravy
Známé i neznámé příběhy a osudy
Jan Kvirenc

63597

Krvavé dozvuky války
70022

78002

Ďábel v líbezné krajině
Václav Vlk

1839–2019

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

63585

BES

Mauthausen

Česká fotografie v datech

... a natruc jsem neumřel!
Pavel Taussig

63570

BES

Skutečný příběh sester
Evy a Miriam, které byly
v pouhých deseti letech
poslány do Osvětimi, byly
podrobovány sadistickým
medicínským experimentům a každý den musely
bojovat o svůj život.
13×19 cm, pevná vazba,
224 stran, 279 Kč, 12,89 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5443-7

Chlapec, který přežil pochod
smrti

5531

Zpověď dvojčat Evy a Miriam
Eva Mozesová Korová, Lisa Rojanyová
Buccieriová

70064

70011

Děti, které přežily Mengeleho

62016

Za oponou Třetí říše

Netradiční průvodce po hradech Čech a Moravy nabízí putování
napříč celou naší historií od počátků státu Přemyslovců až po
současnost. Hradními paláci a jejich pozůstalými ruinami mnohokrát
procházely „velké dějiny“ i osobnosti, které je utvářely. Zažijte
55 příběhů osobních vášní, slávy i tragédií, uměleckého rozvoje
i zkázy, diplomacie a válek. Kniha oživí známá i pozapomenutá sídla
středověku a jejich novověké osudy. Kamenné pomníky minulosti
vás zvou k návštěvě!
17×24 cm, pevná vazba, 304 stran, 499 Kč, 20,79 €
ISBN 978-80-271-0335-5

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

62

Historie
Úderná pěst pěchoty
Thomas Anderson

Historie německého tankového
vojska
1939–42
Thomas Anderson

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.
17×22 cm, pevná vazba, 272 stran, 499 Kč, 23,10 €,
ISBN 978-80-271-0780-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

samohybná a útočná děla, protiletadlové
kanony a další David Doyle
Kompletní průvodce německými obrněnými vozidly
je de facto encyklopedie
všech obrněných vozidel
používaných Wehrmachtem
ve druhé světové válce. Více
než 600 fotografií, často
dosud nepublikovaných.
17×22 cm, pevná vazba,
asi 328 stran,
cca 549 Kč, 22,88 €,
ISBN 978-80-271-1044-5

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

Albert Speer

Himmler

řídil jsem Třetí říši
Albert Speer

7925

7916

Thomas Anderson

60022

Tanky, stíhače tanků,
Waffen-SS a jednotky Luftwaffe 1943–45

Obrněná vozidla Wehrmachtu –
kompletní průvodce Tanky,

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

Publikace se zaměřuje na nejdůležitější a nejznámější jednotky
německé obrněné techniky – pancéřové divize. Podrobně popisuje
jejich předválečný původ a to, jak se vyvíjely v průběhu války,
pokrývá všechny specializované jednotky a jejich operace na
bojištích. V knize je uvedena celá řada vzácných a dříve nezveřejněných obrázků, text vychází z původních německých dokumentů.
Jde o vynikající svazek do knihovny každého zájemce o historii
vojenské techniky.
17×22 cm, pevná vazba, 288 stran, 499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-1761-1

Sturmgeschütz

60019

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

60005

60030

Thomas Anderson

60029

Fritz Todt a Albert Speer.
Hlavní stavitelé Třetí říše
Blaine Taylor

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

Historie německého tankového
vojska Tankové divize

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

Hitlerovi inženýři

6830

Gabrielle Faggioni

Barbarossa 1941
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

63574

Útočné plány z let 1939–1945

PzKpfw 38(t) vs BT-7
60020

Francie 1944
Steven J. Zaloga

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

Tajné operace Wehrmachtu

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 IV vs Sherman
60013

Thomas Anderson

60025

Historie Panzerjäger 1939–1942

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, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-0302-7

Na základě archivních dokumentů a bohatého fotografického materiálu autor sleduje historii jednotek samohybného dělostřelectva Wehrmachtu (Panzertillerie). Zaměřuje se na jejich počátky ve
30. 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, 256 stran, 499 Kč, 23,10 €,
ISBN 978-80-271-2589-0

Lovci tanků

6834

Thomas Anderson

Sturmartillerie
60009

Samohybné dělostřelectvo
Wehrmachtu

60028

Militaria

Českému čtenáři se
konečně dostává do rukou
toto unikátní dílo – paměti
druhého muže Třetí říše.
Albert Speer v přímém svědectví odhaluje podstatu
fungování nacistického
Německa.
17×24 cm, pevná vazba,
592 stran, 589 Kč, 27,21 €,
ISBN 978-80-247-3178-0

úplná biografie říšského vůdce SS
Peter Longerich
Skutečně epochální
práce německého historika
a proslulého odborníka na
nacismus Petera Longericha odhaluje poslední
nevyjasněné otázky kolem
říšského vůdce SS Heinricha
Himmlera (1900–1945).
17×24 cm, pevná vazba,
720 stran, 899 Kč, 37,46 €
ISBN 978-80-247-3959-5

Sovětský těžký tank T-10
a jeho varianty

Slavné bitvy českých dějin
Jan Kvirenc
Kniha popisuje 44 střetnutí, počínaje bojem Sámovy říše
v 7. století až začátek našich moderních dějin (legionářské
vítězství u Zborova). Osudové i pozapomenuté bitevní vřavy
plasticky doplňují mapy bitev a tažení, nejrůznější autentické
dobové prameny, legendy, a především kronikářské záznamy.
Nechybějí přímá svědectví účastníků – vojáků i velitelů.
Populárně-naučný text činí publikaci přístupnou zájemcům
o vojenství i o české dějiny.
17×24 cm, pevná vazba, 304 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-2936-2

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

Polygon
70089

60023

Evropský (a částečně i světový) vývoj dělostřelectva se zřetelem
na rakouské/české země. Komplexní a složité dějiny ukazuje
autor na osudech polního maršála knížete J. V. z Liechtensteina,
otce zásadní reformy dělostřelectva v 18. stol. Čtenář se dozví
více i o historii evropského dělostřelectva před i po reformě
(Francie, Rakousko, Švédsko, Prusko, Česko), o změnách technologie výroby a děl a taktiky i o tom, jak se rakouské dělostřelectvo rozvíjelo do roku 1918 a jaké jsou i současné trendy.
21×25 cm, pevná vazba, asi 224 stran, cca 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-3138-9

Den D a bitva o předmostí
Leo Marriott, Simon Forty

Vyšetřovatel

Z pamětí československého zpravodajského
důstojníka
Ladislav Kubizňák
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

63604

Zrod moderního evropského dělostřelectva
a české země Pavel Juřík

Démoni balkánské války a světská spravedlnost
Vladimír Dzuro
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63584

6831

60017

Dělostřelectvo, královna bitev

Bojiště v Normandii

Pattonova 3. armáda ve válce
6832

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

Jiří Sehnal, Radek Palička

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

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

Andrej Ulanov, Dmitrij Šein

Jedinečná publikace
prezentující čs. a české
vojenské letecké odznaky
z let 1897-1992, zařazené
do historických souvislostí
a doprovázené množstvím
archivních a fotografických
podkladů.
21×29 cm, pevná vazba,
240 stran, 399 Kč, 16,76 €,
ISBN 978-80-247-4791-0

Nezákonné války

George Forty

Operační nasazení

Československé vojenské
letecké odznaky

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

Jak země NATO sabotují OSN. Kronika doby
od Kuby po Sýrii
Daniele Ganser

T-34 jede do války

Poprvé se k českému čtenáři dostávají dokumenty, fotografie a výkresy z tajných
sovětských archivů, které
prezentují skutečný příběh
SU-152 a ostatních samohybných děl postavených
na podvozku tanku KV.
20×25 cm, pevná vazba,
284 stran, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-0066-8

6806

60010

Leigh Neville

17×22 cm, pevná vazba, 208 stran, 479 Kč, 22,13 €,
ISBN 978-80-271-2494-7

Konstrukce a vývoj
Jurij Pašolok

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

Ruční zbraně jednotek
speciálních sil 2001–2015

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. Podrobně se věnuje
i licenční výrobě v ČSSR.

SU–152 a příbuzná vozidla
60024

4995

Vladimír Francev

James Kinnear, Stephen L. Sewell

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, 149 Kč, 6,21 �,
ISBN 978-80-271-0706-3

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

Československé tankové síly
1945–1992

Sovětský střední tank T-54

James Kinnear, Stephen L. Sewell

60018

Vladimír Francev

60021

60007

Sovětské tankové impérium

63
60026

Historie

Unikátní svědectví českého vyšetřovatele, jenž z pověření
Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu pracoval v 90.
letech na území bývalé Jugoslávie. Otřesný, lidskými tragédiemi
přetékající takřka deníkový záznam událostí, které tehdy hýbaly
Evropou a jsou dosud velmi živé. Pravdivé příběhy o zabíjení
a mučení bezbranných civilistů, o exhumacích masových hrobů,
o vyšetřování a zatýkání válečných zločinců a jejich následném
souzení z pera očitého svědka.
17×24 cm, pevná vazba, 272 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0507-6

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

64

Auto & moto

21×25 cm, pevná vazba, 224 stran, 469 Kč, 19,54 �,
ISBN 978-80-271-1689-8

Auta první republiky

Auta východního bloku

63522

1918–1938 Jan Tuček

1918–2018
Jan Tuček

Historie závodních vozů Mercedes Benz
Petr Růžička
Historie závodních vozů nejstaršího výrobce automobilů
světa – značky Mercedes-Benz – nazývaných stříbrné
šípy, které dominovaly
mezinárodnímu závodnímu
dění ve 30. a 50. letech
minulého století.
21×25 cm, pevná vazba,
264 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-2063-5

data, modifikace
Jiří Frýba

Publikace o vývoji,
výrobě a jednotlivých
verzích OT-62 a jeho
použití u útvarů ČSLA,
kde sloužil k přepravě
motostřeleckých jednotek
i k palebné podpoře
bojujících jednotek.
21×25 cm, 184 stran,
449 Kč, 20,74 €,
ISBN 978-80-271-2508-1

R

21×25 cm, pevná vazba, 292 stran, 599 Kč, 26,79 �,
ISBN 978-80-247-2585-7

Železniční doprava

technologie, řízení, grafikony a dalších
100 zajímavostí
Jozef Gašparík, Jiří Kolář
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

5644

Historie automobilů
Škoda
od roku 1905 do současnosti
Jiří Dufek, Jan Králík

28×21 cm, pevná vazba, 216 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-4878-8
55000

Superb
chlouba značky Škoda
Jan Tuček

21×25 cm, pevná vazba,
144 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5682-0

55014

5659

55015

Motocyklové vozíky
PAv
Historie, vývoj, technika

Jawa 50 Pionýr
historie, vývoj, technika, sport
– 2., rozšířené vydání

Údržba a opravy
motocyklů ČZ 125 a 150C

Jiří Bartuš

22×17 cm, pevná vazba, 96 stran, 289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0566-3

Jiří Wohlmuth

22×17 cm, pevná vazba, 168 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-5493-2

55011

5652

Skútr Čezeta
renovace, údržba, opravy,
technika – 2., rozšířené vydání

Jawa kývačka
motocyklové typy 351–361
Jiří Wohlmuth

Marcel Malypetr

22×17 cm, pevná vazba, 192 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0351-5

Tatra 813
55021

55032

Marcel Malypetr

Obrněný transportér OT–62
TOPAS historie, takticko–technická

E
B E S T S E LL

Let stříbrných šípů

Renovace a restaurování skútru
Čezeta
Kniha vám poskytne
nejen návod, jak skútr
kompletně renovovat,
ale hlavně poradí, jak ho
zachovat v co nejlepším
a z hlediska historického
v co nejoriginálnějším
a nejcennějším stavu.
16×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2870-9

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.

55008

Sanitky v Československu
a Česku
Publikace mapuje historii
sanitních automobilů
a jejich využití v Československu a České
republice. Obsahuje
zhruba pět set, často
dosud nepublikovaných,
dobových fotografií.
21×25 cm, pevná vazba,
312 stran, 599 Kč, 27,67 �,
ISBN 978-80-247-5864-0

55030

Jan Tuček

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

55025

55022

ER

a její sourozenci Jan Tuček

V letech 1969 a 1977 vyrobili v Mladé Boleslavi přes milion
automobilů Škoda 100/110. Tato publikace připomíná také
jejich sourozence: kupé Škoda 110 R ze závodu v Kvasinách,
sportovní vůz ÚVMV 1100 GT z pražského výzkumného ústavu
a vývojovou studii Škoda Super Sport následně přestavěnou
na filmovou hvězdu jménem Ferat. Jedna z kapitol mapuje
i vývoj a náběh výroby automobilů Škoda 105/120, posledních
škodovek s motorem vzadu.
21×25 cm, pevná vazba, 152 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-3721-8

Publikace mapuje historii automobilů Škoda Octavia všech
generací z let 1959 až 2020 a nezapomíná ani na své předchůdce – s páteřovým rámem, s dvoudveřovou karosérií nebo
na exotické automobily postavené na podvozcích Octavia
Combi. Kniha je bohatě ilustrována fotografiemi z továrního
archivu, nechybějí ani technické kresby – rozměrové náčrty vozů
a rentgenová zobrazení.
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Legendární Škoda 100/110

5066

Jan Tuček

55039

Octavia – dáma značky Škoda

5609

Retro

historie, takticko–technická data,
modifikace
Jiří Frýba
Tatra 813 – pracant
v armádě i civilu. O jeho
vývoji, výrobě a jednotlivých verzích vozidla,
především o základním
tahači Kolos vás seznámí
tato publikace. Doplněno
nákresy a fotografiemi.
21×25 cm, pevná vazba,
160 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-4347-9

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

22×17 cm, pevná vazba, 188 stran, 349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5266-2

Augustin Šulc, Karel Šulc,
Augustin Šulc jun.

16×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0580-9
5605

Škoda Felicia 1994–2001
Opravy a údržba
Jiří Schwarz

21×29 cm, šitá vazba, 416 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-247-3657-0

5650

5641

Tatra 805
historie, takticko-technická
data, modifikace

Vojenské nákladní
automobily Škoda
1919–1950

Jiří Frýba

22×17 cm, pevná vazba, 192 stran, 349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5201-3

František Kusovský

21×25 cm, pevná vazba,
144 stran, 149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-247-4827-6

55010

55002

Obrněný transportér
OT-810 historie,
takticko-technická data,
modifikace Jiří Frýba

Legendární Praga V3S

22×17 cm, pevná vazba, 144 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0231-0

Jiří Frýba

21×25 cm, pevná vazba,
256 stran, 399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-247-5724-7

Auto & moto
Automobily: jména, značky
a znaky Význam jmen a značek, loga,

2021

5655

Autoškola
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přehled typů, historie a zajímavosti

16x21 cm, pevná vazba, 256 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-2233-2

55027

55007

Autobusy Škoda 706 RO
a RTO historie, vývoj,
technika, modifikace

Autobus Karosa 900
historie, vývoj, technika,
modifikace

5651

63521

Autobusy SOR
historie, vývoj, technika,
modifikace

Jan Tuček

16×24 cm, pevná vazba,
128 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0615-8
5654

F. A. Elstner: Muž činu
Aerovkou do Afriky, Popularem
do Ameriky, Minorem
k rovníku... Jan Tuček

16×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-247-5303-4

Publikace zahrnuje historii vzniku, výroby a dalších
souvislostí ikonického autobusu Karosa Š 11, který byl
vyráběn v letech 1965 až 1982. Přináší nově získané
rozhovory s některými emeritními zaměstnanci tehdejšího podniku Karosa, dosud nepublikované černobílé
i barevné fotografie a výkresy. Kniha je určena nejen pro nadšence do autobusové techniky,
ale i pokročilejším zájemcům či odborníkům z oboru veřejné hromadné dopravy.
22×17 cm, pevná vazba, 160 stran, 339 Kč, 14,13 �,
ISBN 978-80-271-1721-5

22×17 cm, pevná vazba, 128 stran, 319 Kč, 14,74 �,
ISBN 978-80-271-0465-9

55029

55016

Soutěž Malou dohodou
1937 Auta a motocykly na trati Praha – Bukurešť – Bělehrad

Martin Harák

Martin Harák

Martin Harák

22×17 cm, pevná vazba, 160 stran, 339 Kč, 14,24 �,
ISBN 978-80-247-5221-1

Karosa Š 11 – legendární
autobus

22×17 cm, pevná vazba, 160 stran, 339 Kč, 15,66 �,
ISBN 978-80-271-0057-6

Autobusy Karosa 700
historie, vývoj, technika,
modifikace

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, 192 stran, 389 Kč, 16,21 €,
ISBN 978-80-271-2437-4

Plné znění zákonných
předpisů je k dispozici
na www.grada.cz ke stažení
zdarma ve formátu PDF.

Učebnice s testovými otázkami je aktualizována k 11. 1. 2021 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.

55017

22×17 cm, pevná vazba, 144 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2116-8

Pavel Venclovský
17×23 cm, 112 stran,
159 Kč, 6,63 �,
ISBN 978-80-271-0006-4

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.

Martin Harák

Martin Harák

Motoškola

55038

Přečtěte si osm příběhů obytných dodávek a osm rozhovorů
s jejich majiteli-dobrodruhy, kteří tráví život na cestách v romantickém obydlí na kolečkách. „Doufám, že ve vás fotky, příběhy
a rozhovory v této knize zažehnou plamen cestovatelské vášně,
nebo vás inspirují k nějaké cestě, případně rovnou způsobí
změnu životního stylu,“ říká autor knihy Foster Huntington. Kniha
je plná strhujících fotografií z celého světa.

Moderní učebnice a testové
otázky Václav Minář
17×23 cm, 280 stran,
169 Kč, 6,99 �,
ISBN 978-80-271-3103-7

Autobusy první republiky
a protektorátu
1918–1945
Martin Harák

Trolejbusy
55031

Foster Huntington

Autoškola 2021

50032

Van Life – Život na kolech

55040

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, 824 stran, 699 Kč, 27,96 €,
ISBN 978-80-247-5315-7

55005

Jiří Fiala, Petr Strossa

v České a Slovenské republice a ve světě
Martin Harák
Ucelený přehled všech
důležitých typů českých
trolejbusů (Škoda, Praga
a Tatra) i těch zahraničních,
která sloužila cestujícím
na našem území. Doplněno
o unikátní plánky trolejbusových sítí.
21×25 cm, pevná vazba,
216 stran, 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-271-2839-6

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

Technická elita národa
Jan Králík

16×24 cm, pevná vazba, 96 stran,
249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-1002-5

Jiří Wohlmuth, Jaroslav Kotrbáček

16×24 cm, pevná vazba, 232 stran,
149 Kč, 6,21 �,
ISBN 978-80-271-0390-4

5684

55023

Konstruktér vzpomíná...
Jak v Plzni vzniklo 200 závodních
automobilů a motocyklů

Severočeské závody a okruhy
Století klasických závodních
okruhů v severních Čechách

16×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5575-5

16×24 cm, pevná vazba, 208 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2000-0

Václav Pauer

Jiří Wohlmuth, Jaroslav Kotrbáček

Západočeské závody a okruhy

Století západočeského silničního závodění
Jiří Wohlmuth

55033

55012

Středočeské závody a okruhy
Století středočeského silničního
závodění

55042

55035

Muž mezi VW a Škodou
V pozadí Hanuš Holzer

Pokračovaní motoristických závodů, tentokrát ze
západních Čech: o dálkových závodech, městských
okruzích, závodech do
vrchu, o známých i neznámých závodnících.
16×24 cm, pevná vazba,
asi 144 stran,
cca 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-3147-1

Publikace se symbolem

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,
352 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-2515-9

též jako e-kniha

Věda a technika
SOS ve vesmíru

Václav Minář

Jsou ryby sebevědomé?
A netopýři skutečně
slepí? Víte, že delfíni
nezapomínají a gepardi
cvrlikají? Poutavá
kniha o tom, proč si
zvířata zaslouží naši úctu
a respekt.
14×21 cm, asi 288 stran,
cca 349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-1004-9

67011

39529

62022

5518

Prima čas
Historie hodinek Prim 1949–2019

Chemie bez (m)učení
Joel Levy

14×21 cm, pevná vazba,
176 stran,
329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-4126-0

20×20 cm, pevná vazba, 96 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2535-7
63501

5506

Základy statistiky Aplikace
v technických a ekonomických
oborech – 2., rozšířené vydání

Chemické a analytické
tabulky

17×24 cm, 280 stran,
349 Kč, 14,66 �,
ISBN 978-80-247-5786-5

14×21 cm, šitá vazba, 652 stran,
489 Kč, 19,74 �,
ISBN 978-80-7169-855-5

Karel Štulík, Jiří Vohlídal,
Alois Julák

M. Sedlačík, J. Neubauer, O. Kříž

teorie a praxe
Lubomír Zeman
17×24 cm, šitá vazba, 464 stran,
499 Kč, 23,10 €,
ISBN 978-80-271-0614-1

Programování obráběcích strojů
Miloslav Štulpa
17×24 cm, 244 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-5269-3

5318

Elektronika

Součástky a obvody, principy
a příklady (3., rozšířené vydání)
Jan Vobecký, Vít Záhlava
16×23 cm, šitá vazba, 220 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-1241-3

Moje první kniha o teorii
relativity
Sheddad Kaid–Salah Ferrán

Nikdy není příliš brzy
(a ani pozdě) seznámit se
s velkými myšlenkami géniů.
Přehledný průvodce základy
teorie relativity odhalí dětem
(i dospělým) tento základní
kámen moderní fyziky
prostřednictvím vtipných
ilustrací a zábavného textu.
21×21 cm, pevná vazba,
48 stran, 249 Kč, 10,38 €,
ISBN 978-80-271-1759-8

Neviditelná fyzika

Skryté principy fungování světa
kolem nás Helen Czerski
14×21 cm, pevná vazba, 288 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-271-0734-6

Hawking
63577

CNC

Jim Ottaviani, Leland Myrick

Geniální fyzik v grafickém
románu. Příběh S. Hawkinga
a jeho světa fascinujících objevů a myšlenek.
Skvělý komiks, který je
zároveň životopisem i dobře
zakuklenou učebnicí fyziky
a kosmologie.
15×17 cm, pevná vazba,
304 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2486-2

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Řeč zvířat

Eva Meijerová
14×21 cm, šitá vazba, 144 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-2080-2

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

Proč pláčeme při
krájení cibule?

plus 57 dalších otázek, které
nás napadnou u jídla
Andy Brunning
19×16 cm, šitá vazba, 160 stran,
329 Kč, 15,20 €,
ISBN 978-80-271-0773-5

Prostě Einstein!

Prostě Hawking!

Geniální myšlenky vtipně a jasně
Rüdiger Vaas

63532

63592

Vstřikování plastů

5539

Kromě procesu výroby
výstřiků z termoplatů se
kniha zabývá makromolekulární chemií, úpravou
polymerů, aditivy pro zvýšení vlastností vstřikovacích materiálů, možnostmi
termických analýz.
17×24 cm, asi 480 stran,
cca 480 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-271-1294-4

62017

63600

62023
63591
63588

Ingrid Newkirk, Gene Stone

Jan A. Novák
17×24 cm, asi 224 stran,
cca 349 Kč, 14,54 €,
ISBN 978-80-271-0775-9

simulace, analýzy, 3D tisk v teorii a praxi
Lubomír Zeman

Svět kvantové fyziky je
úžasné místo, kde kvantové
částice dokáží dělat neuvěřitelné věci. Třeba, jak
mohou atomy existovat na
dvou místech najednou?
Jak může být kočka zároveň
mrtvá a živá? V zábavném
ilustrovaném průvodci fascinujícím tajemným světem
kvantové fyziky se to dozvíte.
21×21 cm, pevná vazba, 48 stran, 249 Kč, 10,38 €,
ISBN 978-80-271-1758-1

Pozoruhodné objevy
ze světa zvířat

Drony

Vstřikování plastů 2

Vše o technologii obrábění a nových trendech.
Pro ty, kteří programují
na CNC strojích a určují
řezné podmínky na
konkrétní součásti (řezné
technologie soustružení,
frézování a vrtání).
17×24 cm, asi 176 stran,
cca 269 Kč, 11,21 €,
ISBN 978-80-271-2883-9

Sheddad Kaid–Salah Ferrán

Vše, co jste kdy chtěli vědět
o letecké dopravě a cestování
letadlem Patrick Smith
17×24 cm, 256 stran,
379 Kč, 17,51 €,
ISBN 978-80-271-0504-5

Jan Králík

Konečně vybarvovací
knížka navíc nabitá
informacemi. Výběr 31 významných typů letadel
vyráběných v českých
a československých
továrnách od poválečných
let až do současnosti.
23×24 cm, pevná vazba,
64 stran, 249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-2513-5

Technologie obrábění

Moje první kniha o kvantové
fyzice

vydání Julien Evans
15×24 cm, 128 stran,
269 Kč, 12,43 €,
ISBN 978-80-271-2294-3

Naše letadla

Sluneční hodiny jsou
nejen praktické, ale jsou
také krásnou ozdobou
budov i veřejných
prostranství. Jakých chyb
se vyvarovat při stavbě
vlastních hodin vám
ozřejmí tato kniha.
16×24 cm, 184 stran,
389 Kč, 16,21 �,
ISBN 978-80-271-3023-8

CNC soustružení, frézování, vrtání pro praxi
Miloslav Štulpa

Jak létají dopravní
letadla 2., aktualizované

ER
B E S T S E LL
Zeptejte se pilota

63572

Návrhy, realizace a příklady z domova
i ze světa
Miloš Nosek

63587

63073

Sluneční hodiny

39564

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, 144 stran,
289 Kč, 11,99 �,
ISBN 978-80-271-2062-8

63528

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,
192 stran, 469 Kč, 19,54 �,
ISBN 978-80-271-0772-8

Hermann Woydt

63531

Robert Wicks

55024

55019

Airbus A380

63533

66

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

Zach Klein

Kultovní kniha newyorských
nadšenců o tom, že si
každý z nás může postavit
útočiště v lůnu přírody.
Obsahuje deset velkých
příběhů a dalších 200
fotografií chat, přístřešků či
srubů z celého světa.
16×22 cm, pevná vazba,
328 stran, 499 Kč, 22,99 €,
E R ISBN 978-80-271-0565-6
LL
E
S
T
S
E
B

Masivní, expresivní, skulpturální
Chris van Uffelen

B E S T S E LL

Cabin Porn – Za dveřmi
Zach Klein

ER

Budovy navržené v šedesátých a sedmdesátých letech ve stylu
brutalismu vyzařují dodnes auru odvážného, nekompromisního
designu. Francouzský termín „brut“, který dal jméno tomuto
architektonickému fenoménu, znamená surový nebo nerafinovaný.
V posledních desetiletích zažívá brutalistní architektura comeback
díky nejnovějším digitálním trendům. V naší knize naleznete vše,
co o brutalistních stavbách potřebujete vědět.
20×30 cm, pevná vazba, 304 stran, 899 Kč, 35,96 €,
ISBN 978-80-247-3096-7

Van Life – Život na kolech
50032

Cabin Porn – Chaty na konci
světa

52036

52016

Tato kniha vypráví příběhy jedinců odvážného a svérázného
ducha, kteří tvůrčím a novým způsobem pracují a žijí v souladu
s přírodou. V knize najdete průkopníky ekologického odívání,
open-source přístupu při produkci trvale udržitelného outdoorového oblečení… S dalšími se budeme potápět pod ledem v Kanadě
a zlézat vrcholy v Patagonii, cestovat zmrzlou tundrou na ostrově
Baffin, surfovat na arktických vlnách. Nechte se inspirovat
a začněte žít méně konformně – a pod širým nebem.
21×26 cm, pevná vazba, 256 stran, 699 Kč, 29,13 �,
ISBN 978-80-271-1772-7

Brutalismus včera a dnes

Foster Huntington

Pokračování kultovní
knihy Cabin Porn
je plné příběhů
a fotografií – tentokrát
interiérů chatek, srubů
a podobných přístřešků
z celého světa.
16×22 cm, pevná vazba,
328 stran,
499 Kč, 23,05 €,
E R ISBN 978-80-271-2582-1
LL
E
S
T
S
E
B

Off Grid Life – život bez sítí
52048

Jeffrey Bowman

63594

Novodobí dobrodruzi

67

52026

Stavebnictví a architektura

Foster Huntington

Autor bestselleru Van Life –
Život na kolech Foster Huntington se vrací k zakotvenému, avšak nekonvenčnímu
životu mimo sítě – v domě
na stromě. V knize naleznete
fotografie unikátních domů
a přístřešků na velmi
neobvyklých místech.
16x21 cm, pevná vazba,
240 stran, 499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-1233-3

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,
256 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-2233-2

Knihy Davida Černého

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
mapami území.
21×30 cm, pevná vazba,
400 stran, 699 Kč, 27,96 €,
ISBN 978-80-271-0642-4

BES

Židovské hřbitovy a pohřbívání

V symbolických sedmi
kapitolách (Domy,
Kámen, Text, Symbol,
Pohřeb, Hřbitovy
a Člověk) nás autor
provede problematikou
židovského pohřbívání
a jeho symboliky.
17×24 cm, pevná vazba,
192 stran, 399 Kč, 18,43 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0261-7

Jak jsem potkala Brusel
50029

51011

BES

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, 599 Kč, 27,67 �
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0770-4

Jaroslav Achab Haidler

BES

Světové mosty

Od antiky po současnost
Jan Vítek

Zajímají vás neznámé
příběhy a tajemství Prahy?
Kupte si pokračování
bestselleru 25 tajemství
Prahy. I v ní naleznete
spoustu úchvatných fotografií. Kniha vám odhalí
nečekané souvislosti.
16×24 cm, pevná vazba,
120 stran, 299 Kč, 13,81 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-2451-0

Kateřina Farná

BES

Ve svém neotřelém průvodci Bruselem se novinářka
Kateřina Farná pouští do
odhalování divokého
podhoubí, kultury a krás
hlavního města evropské
politiky. Vše dokreslují poutavé fotografie a kresby.
16×24 cm, flexo vazba,
360 stran, 369 Kč, 17,10 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-2935-0

David Černý

Autor nás provede po zákoutích staré Prahy, odhalí
zapomenutá tajemství,
naučí nás hledat mezi
řádky, vepsanými v její
paměti. Pojďte si s námi
číst o znameních, z nichž
se skládá historie Prahy.
16×24 cm, pevná vazba,
asi 120 stran,
cca 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-2267-7

52040

52043

Pražský kaleidoskop

Příběh Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí
David Černý

Knižní rozhovor Davida
Černého se sochařem
Petrem Váňou o obnově
Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí.
Příběh vypráví o dvacet
let trvajícím boji o jeho
znovupostavení.
16x21 cm, pevná vazba,
399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1762-8

Sedmero požehnání –
Seven Blessings
Jindřich Buxbaum, Daniel Soukup

53015

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

David Černý

Každý ze sedmi rabínských járcajtů (výročí smrti) zachycených objektivem fotoaparátu Jindřicha Buxbauma je zároveň
příběhem sedmi významných duchovních vůdců, kteří jsou
pro židovské společenství trvalým požehnáním.
The seven listed rabbinic yahrzeits (anniversaries of deaths),
depicted with a camera by Jindřich Buxbaum, are also the stories of seven celebrated spiritual
leaders who amount to a permanent blessing for the Jewish community.
28×23 cm, pevná vazba, 160 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-1011-7

Kostely
70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách
a na Moravě Petr Dvořáček

52029

52018

BES

Nová tajemství Prahy
52034

David Černý

53012

52017

25 tajemství Prahy

V této výpravné populárně naučné publikaci naleznete na
sedmdesát nejvýznamnějších, nejzajímavějších a nejkrásnějších
kostelů, bazilik a katedrál Čech, Moravy a Slezska. Stavby jsou
řazeny chronologicky, tak, jak byly na našem území postupně zakládány. Texty obsahují množství historických, architektonických
a kunsthistorických informací a zajímavostí a jsou doprovozeny
více než čtyřmi stovkami nádherných fotografií.
21×25 cm, pevná vazba, 304 stran, 599 Kč, 24,96 �,
ISBN 978-80-271-2050-5

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Stavebnictví a architektura

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

Začínáme s Autodesk Revit®
Edita Kunčarová, Adam Stančík

50036

Příběhy budov
Patrick Dilllon

Navštivme slavné stavby
od pyramid egyptských
faraonů až po Centre
Pompidou v Paříži. Příběhy
Patricka Dillona a ilustrace
Stephena Biestyho nám
ukáží, jak tyto budovy
vznikaly a jak vlastně drží
pohromadě.
21×28 cm, pevná vazba,
104 stran, 349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-2268-4

Architektonické slohy
52000

5195

Architektura a stavitelství
Milan Hanák

Obrazový průvodce
Owen Hopkins

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

Josef Gočár

Navzdory

Architekti 1969–1989–2019
Petr Krajči, Petr Vorlík, Pavel Směták

Praktická příručka pro
odbornou veřejnost
začínající s aplikací
Autodesk Revit®. Kniha
pomůže začínajícím
uživatelům s prvními
krůčky při tvorbě BIM
projektu.
17×24 cm, 120 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-1735-2

Jedinečný průvodce,
představující 75 nejvýznamnějších světových architektů, mapuje architekturu
20. století prostřednictvím
jejich fascinujících osobních
příběhů a významných děl.
21×29 cm, pevná vazba, asi
312 stran,
cca 699 Kč, 29,13 �,
ISBN 978-80-271-1283-8

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, flexi vazba,
232 stran, 399 Kč, 18,43 €,
E R ISBN 978-80-271-2087-1
LL
E
S
T
S
E
B

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, 27,96 �,
ISBN 978-80-247-5035-4

Revit
52044

52049

Anglicko-český
a česko-anglický slovník

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 �,
E R ISBN 978-80-247-3120-9
B E S T S E LL

Vizionáři architektury
Richard Weston

52035

53014

52010
K341

Matthew Frederick

Eduard Altarriba, Berta Bardi i Milá

Petr Ryska

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.
24×24 cm, pevná vazba,
48 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-2475-6

Architektura

Lexikon architektonických prvků
a stavebního řemesla
Ondřej Šefců

Praha neznámá IV

Objevujeme architekturu

Netradiční učebnice krasopisu
pomůže dětem
nacvičit tahy
a naučí je krásně
psát. Kaligrafie je
součástí pohádkového příběhu.
21×28 cm, pevná vazba,
136 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2507-4

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 �,
R
E
B E S T S E LL
ISBN 978-80-271-0373-7

101 věcí, které jsem se naučil
na architektuře

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, flexi vazba,
232 stran, 399 Kč, 18,43 �,
E R ISBN 978-80-271-0519-9
LL
E
S
T
S
E
B

Kouzlo psané rukou
Nikola Klanicová

Petr Ryska

5226

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, flexi vazba,
232 stran, 399 Kč, 18,43 �,
E R ISBN 978-80-271-0417-8
LL
E
S
T
S
E
B

Jak číst architekturu
Owen Hopkins

Praha neznámá III

5254

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

Petr Ryska

52013

52011

5550

Petr Ryska

52030

Praha neznámá II

Praha neznámá

52037
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Jiří T. Kotalík, Zdeněk Lukeš,
Pavel Panoch, Daniela Karasová

Posledních padesát let
české architektury je obvykle
děleno na dvě zdánlivě
nesouvisející části – před
a po listopadu 1989. Je to
pravda, nebo iluze? Na to
se snaží odpovědět tvůrci
knihy NAVZDORY.
16×22 cm, 224 stran,
ER
399 Kč, 18,43 �,
B E S T S E LL
ISBN 978-80-271-2583-8

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,
2475 Kč, 99,00 �,
ISBN 978-80-86652-44-3

Knihy Davida Vávry
Tři cesty za architekturou

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

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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Jedeme k moři
David Vávra

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

Pohlednice Tichomoří
40053

David Vávra

4849

David Vávra

4261

4884

Běžet s domy

David Vávra, Radovan Lipus

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

Stavebnictví a architektura
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Průvodci
Praha

Petr Sojka
Navštivte s námi tajemná zákoutí města, kam se obyčejně lidé
z ulice nepodívají. Intimní prostory uzavřených sousedských
skupin, kde to obvykle vždy žilo víc venkovským než velkoměstským životem. Místa, která jejich uživatelé v poslední
době přeměňují na upravené komunitní spolčovací body. Kdysi
prasečí chlívky, králíkárny, klepadla na koberce, dnes dětská
hřiště a pergoly s grilem. Skrytý svět za domovními zdmi, svět
pražských dvorků.
16×24 cm, pevná vazba, 248 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1012-4

Radomír Kočí
Kniha Prázdné domy přináší to nejlepší z databáze prázdných
domů v Praze. Popisuje již zmapované objekty a seznamuje s nimi
čtenáře, kteří se mohou na tyto krásné a chátrající symboly podívat
prostřednictvím fotografií v knize nebo je navštívit osobně (formou
vycházek). Součástí jsou také časové osy historie jednotlivých
staveb. Virtuální průvodce nechá čtenáře nahlédnout také do schátralých interiérů pražských vil, paláců i industriálních budov.
16×24 cm, pevná vazba, 240 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-247-3328-9

Nejkrásnější rozhledny ČR

Více než 101 staveb
Helena Holubářová, Jaroslav Fábera

Navštivte více než
50 míst narození
slavných českých osobností. Knížka je skvělým
průvodcem s tipy
na krásné a pohodové
rodinné výlety.
17×24 cm, pevná vazba,
208 stran,
329 Kč, 13,71 �,
ISBN 978-80-271-1371-2

a jejich příběhy
Rostislav Novák

Prahou za vínem
52032

Nové rozhledny ČR

50027

Radek Laudin

6591

85089

Rodné domy slavných

53016

Pražské dvorky

52027

Prázdné domy

Příběhy pražských vinic
Radana Vítková

Projděte se s námi po více
než 70 nejkrásnějších rozhleden 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

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

Projděte se s autorkou
knihy po prosluněných
svazích vinohradů,
shlížejících na metropoli, a ochutnejte vína
přímo na místech, kde
vznikají.
16×24 cm, flexi vazba,
376 stran,
499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-2234-9

Nábytek
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

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

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 �,
ISBN 978-80-247-5475-8

Michael Thonet
52039

Konstrukce nábytku

5344

Spoje, povrchové úpravy dřeva, konstrukce
Elmar Josten, Thomas Reiche,
Bernd Wittchen

5239

5187

Truhlářské konstrukce

Rodina a firma
Jiří Uhlíř

Zcela nová monografie
o Michaelu Thonetovi a jeho
světoznámém podniku. Autor
popisuje život a dílo nejvýznamější postavy v dějinách
ohýbaného nábytku a růst jeho
koncernu. Kniha obsahuje více
než 700 barevných fotografií.
21×30 cm, pevná vazba,
400 stran, 699 Kč, 32,29 �,
ISBN 978-80-271-1393-4

Bytový design

Provensálský styl
Umění bydlet a žít

21×27 cm, šitá vazba, 160 stran,
399 Kč, 18,43 €,
ISBN 978-80-271-0646-2

16×24 cm, pevná vazba, 152 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-0756-8

Annie Sloan

Inspirativní průvodce při výběru barev
do vašeho domova
Iva Bastlová
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.
16×24 cm, pevná vazba,
216 stran, 499 Kč, 23,05 �,
ISBN 978-80-271-2190-8

39538

39563

Barvy, trendy, interiéry

Karolína Hornová

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

22508

Jak si zařídit domov
Váš průvodce na cestě
k vysněnému interiéru
Jana Pěkná

Toužíte vytvořit pro sebe
a svou rodinu opravdový
domov, ale nevíte, jak
na to? V této knize získáte
návod, jak krok za krokem
postupovat, aby byl
výsledek podle vašich
představ.
19×24 cm, flexi vazba,
192 stran, 369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-271-0753-7

Interiéry do detailu

Nápady pro ty, kteří chtějí od svého
domova víc
Iva Bastlová

89114

24×17 cm, pevná vazba, 232 stran,
499 Kč, 22,99 €,
ISBN 978-80-247-3559-7

Křídové barvy natřou
všechno

39603

Škola interiérového designu
Pro všechny, koho zajímá dobré
bydlení Jana Hradecká a kolektiv

Michaela Kramolišová,
Markéta Popovičová

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,
184 stran, 319 Kč, 14,74 �,
ISBN 978-80-271-2086-4

52022

5216

53010

27545

Zamilujte si svůj domov

V celobarevné knize
najdete více než 50 odpovědí na časté otázky
při řešení interiérů,
které doprovází mnoho
ilustračních fotografií
s konkrétní praktickou
ukázkou řešení.
16×24 cm, pevná vazba,
208 stran, 499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-1168-8

Publikace se symbolem

Manuál stylu a designu pro
každý domov
Frida Ramstedt

Praktická kniha shrnuje
know-how designérů,
osvědčená pravidla profesionálů pro zařizování interiérů
i zákonitosti, triky a tipy,
které vám pomohou vyhnout
se zbytečným omylům, ale
i uniformitě při napodobování
katalogů nebo bytů ostatních.
17×24 cm, pevná vazba,
240 stran, 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-7625-097-0

též jako e-kniha
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Stavební řemesla – tradice z pohledu dneška

Nové vydání předválečných učebnic Konstrukce
stavebního truhlářství
a Konstrukce nábytku
je doplněno kapitolami
o současných trendech,
technologiích a materiálech v oboru.
17×24 cm, šitá vazba,
250 stran, 319 Kč, 15,50 €,
ISBN 978-80-247-9056-5

Kniha pro tesaře, truhláře
či stavaře, popisující klasické řemeslo, konstrukce
starých krovů, věží, mostů,
oken. Obsahuje komentáře
o moderních postupech
a vazbách na staré
technologie.
17×24 cm, šitá vazba,
228 stran, 345 Kč, 15,50 €,
ISBN 978-80-7169-413-7

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 zachycuje dnes už
téměř ztracené umění
řemesla pokrývačského.
Poskytuje základní informace o typech střech,
krytinách a technologiích
pokládky.
17×24 cm, šitá vazba,
332 stran, 295 Kč, 14,57 €,
ISBN 978-80-247-0587-3

5217

5245

5130

První díl Konstruktivního
stavitelství podává přehled
starého zednického řemesla, postupů, technologií
i materiálů. Velmi poučnou
publikaci mohou využívat
stavaři a projektanti zejména při rekonstrukcích.
17×24 cm, šitá vazba,
192 stran, 319 Kč, 15,50 €,
ISBN 978-80-7169-653-7

Stavební truhlářství

Pokrývačství

Tradice z pohledu dneška
Radovan Mikula, Jan M. Řihák

Dotisk úspěšného
Tradice z pohledu dneška
titulu
Antonín Tobek, Kamil Barták,
Jaroslav Kohout

Zednictví

Tesařské spoje
5119

5101

5109

Dotisk úspěšného
titulu
Tradice z pohledu dneška
Pavel Müller, Antonín Tobek,
Jaroslav Kohout

Tesařství

5102

Dotisk úspěšného
titulu
Tradice z pohledu dneška
Jan Kouřil, František Buben

Truhlářství

Manfred Gerner

BES

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 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-0076-2

100 osvědčených stavebních
detailů – zednictví

5084

100 osvědčených
stavebních detailů
Tradice z pohledu dneška

Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců

BES

Ondřej Šefců, Bohumil Štumpa

Výběr léty prověřených stavebních detailů zednických
prací. Obrázky jsou doplněny
krátkým zasvěceným komentářem, doplněným i o užití
novodobých materiálů
a jejich zakomponování
do tradičních konstrukcí.
17×24 cm, šitá vazba,
216 stran, 329 Kč, 12,86 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-3580-1

17×24 cm, šitá vazba,
216 stran, 299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-3114-8
5218

100 osvědčených stavebních detailů – klempířství
a pokrývačství B. Štumpa,

O. Šefců, J. Langner

17×24 cm, šitá vazba,
224 stran, 329 Kč, 13,82 €,
ISBN 978-80-247-3572-6

Stavba

BES

6637

Jitka Dostálová

V knize jsou shrnuty zásady
správného návrhu a provedení, vegetačního souvrství
a vhodné druhy vegetace.
Najdete v ní také chyby,
které se v projektech nebo
na stavbě často vyskytují,
a jejich důsledky.
16×24 cm, asi 160 stran,
cca 269 Kč, 11,21 �,
ISBN 978-80-271-1326-2

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

100+5 tipů, 3., aktualizované a rozšířené
vydání
Martin Perlík

BES

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 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-2912-6

Vlhkost v domě

Odstraňování a prevence
Michael Balík
Máte vlhký sklep nebo
mokré zdi v bytě?
Pak vám pomůže
tato kniha. Dozvíte
se, jaké mohou být
příčiny vlhkosti i jakou
metodu zvolit k jejich
odstranění.
16×24 cm, 96 stran,
199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-2892-1

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

Zelené střechy a střešní zahrady
51014

Světoznámá publikace o zásadách navrhování staveb pro
architekty, projektanty a další
profese odborníků činných
ve výstavbě. Vyčerpávající
podklady pro navrhování
staveb od dispozičního řešení
až po technické detaily.
21×30 cm, pevná vazba,
asi 640 stran,
cca 2499 Kč, 104,13 �,
ISBN 978-80-271-3118-1

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

Navrhování staveb
52052

2. vydání
Václav Vlk

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

Udírny

Udírny a zahradní krby

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

Ernst Neufert a kolektiv

BES

Sklepy

Stavební příručka
5257

Jaroslav Závacký

51008

52003

Stavba pece na pizzu a chleba

Doporučení pro návrh a stavbu
Juraj Hazucha

Rekonstrukce rodinného domu

62024

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

Druhé, rozšířené vydání
knihy provede čtenáře
opravou roubených staveb
od počátečního zamyšlení,
přes přípravu stavby až po
řešení zcela konkrétních
praktických problémů.
16×24 cm, pevná vazba,
416 stran,
499 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-271-0525-0

Konstrukční detaily
pro pasivní a nulové domy

2., aktualizované vydání Josef Remeš,
Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor
Kalousek, Tomáš Petříček a kolektiv

BES

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.
17×24 cm, šitá vazba,
256 stran, 249 Kč, 10,46 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-247-5142-9

51013

Martin Růžička

5242

5214

51006

2., upravené a rozšířené vydání
Jan Pešta

52038

Moderní dřevostavba

Rekonstrukce roubených staveb

Claudia Lorenzová-Ladenerová
Sklepy ve většině obytných
budov jsou příliš teplé
a suché, aby udržely ovoce
a zeleninu čerstvé. Řešením je stavba přírodního
sklípku na zahradě. Tato
kniha podrobně popisuje
jak správně postavit přirozeně chlazený sklep.
16×24 cm, asi 144 stran,
cca 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-1700-0

Zahrada
Biozahrada

B E S T S E LL

ER

61077

identifikace, prevence a ochrana

61079

Vertikální zeleninové
zahrádky Skvělé nápady
do malého prostoru Sibylle Maag,

Rebekka Maag, Michael Maag

17×21 cm, 96 stran,
219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-2242-4

61064

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.
17×24 cm, pevná vazba, 200 stran, 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-247-5184-9

Choroby a škůdci na zahradě

Petr Dostálek

Jaroslav Rod

B E S T S E LL

ER

61083

61078

Semínka z vlastní zahrady

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, 136 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2115-1

Zahrada plná života
Jak přilákat do zahrady užitečné
živočichy

Bylinková zahrádka
co je skutečně důležité
Burkhard Bohne

24×22 cm, šitá vazba, 160 stran,
14×21 cm, 80 stran, 199 Kč, 9,19 �, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2901-0
ISBN 978-80-247-5253-2
Ursulla Kopp

61036

Petr Hanzelka

61060

Nejdůležitější volně
rostoucí byliny, keře
a stromy, s důrazem na
jejich použití a léčivé
vlastnosti, roli v dějinách, zvycích i magii.
Doplněno krásnými,
detailními ilustracemi.
17×24 cm, šitá vazba,
176 stran, 329 Kč, 15,20 €,
ISBN 978-80-271-2024-6

Správná rostlina na správné místo

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

89030

K457

Květiny pro každou zahradu

a jejich zapomenutý význam
Gertrud Scherfová, Claus Caspari

61069

16×23 cm, šitá vazba, 160 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0692-9

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

K391

K492

K434
K349
K193

Brigitte Kleinod, Friedhelm
Strickler

B E S T S E LL

Plané rostliny

Podle toho, jaký máte
„problém“ či představu,
zde si najdete příslušnou
kapitolu, v které vám
poradíme, jaké rostliny
budou pro vaši zahradu
a prostředí nejvhodnější
a nejlepší.
17×22 cm, šitá vazba,
160 stran, 319 Kč, 14,90 �,
ISBN 978-80-247-2726-4

Divoké trvalky
Krásné záhony s planě rostoucími
rostlinami. 22 návrhů výsadeb

Květiny pro suché zahrady

Autoři blogu Urban
Jungle pátrají po tom, jak
pěstování rostlin přináší
do našeho života radost.
Informace o rostlinách,
průvodce stylem a interiéry
lidí, kteří si pěstování
rostlin oblíbili.
22×24 cm, šitá vazba,
240 stran, 499 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-271-1054-4

Jakou rostlinu kam zasadit

Z mnoha možností, které se majitelům zahrad nabízejí, vybírá
bohatě ilustrovaná kniha ty nejosvědčenější. Předkládá různé
úhly pohledu, jak k zahradní tvorbě přistupovat, jak se o zahradu starat. Současným trendem při vytváření vlastní zahrady
je propojit oblíbené okrasné či užitkové rostliny s planými,
plevelnými, avšak často zdraví prospěšnými druhy v jeden
harmonický celek.
21×26 cm, pevná vazba, 280 stran, 549 Kč, 25,36 �,
ISBN 978-80-271-2074-1

Petr Hanzelka

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

podle typu zahrady, místa, barvy květů,
barvy listů, ročního období
Thomas Hagen

ER

B E S T S E LL

Igor Josifovic, Judith de Graaff

Publikace, v níž vás autoři
stránky Urban Jungle
bloggers provedou svými
domy a ukážou nápady
a návody, jak lze díky
rostlinám vnést domů
krásu, jedinečnost, a někdy
i dotek umění.
21×28 cm, šitá vazba,
176 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0606-6

botanických termínů, objevujte a pozorujte
Geoff Hodge

Ilona Prath-Krejčová

Plant Tribe

Urban Jungle

Praktická botanika pro
milovníky rostlin více než 3000

přírodní, okrasná, užitková

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 €,
ISBN 978-80-271-0498-7

Přemýšlíte o tom, jak
nejlépe zúročit klady
pozemku, na kterém má
vyrůst vaše nová zahrada?
Tato kniha vás navede,
jak ji naplánovat, abyste
se z ní těšili během
celého roku.
21×29 cm, pevná vazba,
192 stran, 549 Kč, 25,36 €,
E R ISBN 978-80-247-4515-2
B E S T S E LL

krásný byt plný pokojových rostlin
Igor Josifovic, Judith de Graaff

Zahrada

zahrada bez chemie a plná života
Arnošt Tabach

K350

Jana Stejskalová, Ivana Řeháková

61066

61040

Architektura moderních zahrad
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Bylinková radost
pěstování, péče, použití
Ursula Braun-Bernhart

18×22 cm, 128 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0014-9

Publikace se symbolem

Levandule

Mirka Koníčková

19×25 cm, 128 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-7359-546-3

též jako e-kniha

Zahrada
61084

Monika Golasovská

Bylinkový rok v knize začíná netradičně na podzim, v období „návratu ke kořenům“ obrazně i doslova – léčivá síla bylin je v tomhle
období koncentrovaná do kořenů rostlin. Dovíte se nejenom jak
využít různé části rostlin, ale i to, jak je důležité poznat a respektovat přírodní cykly. Najdete v ní přehled léčivých bylin a jejich
účinků, základní recepty na tinktury, masti, sirupy a odvary...
A také povídaní o tom, jak je staří Slované využívali při magických
obřadech v průběhu roku.
21×25 cm, pevná vazba, 256 stran, 499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-2919-5

BES

K504

Poznej rozdíl
Frank Hecker, Katrin Heckerová

Divoké byliny přinášejí do našeho života zdraví. Nic nestojí, rostou
přímo před domovními dveřmi a takřka po celý rok jsou k mání
čerstvé. Ještě pohodlnější je vypěstovat si je v truhlíku za oknem
nebo na zahradě. Jsou vesměs nenáročné a vytrvalé, a dodržíte-li
při jejich pěstování pár zásad, odmění vás blahodárnými účinky.
V knize najdete 25 nejběžnějších a způsoby, jak je pěstovat v bezprostřední blízkosti obydlí. Zjistíte, kdy a jak je sklízet, a naučíte se
z nich připravit přes devadesát chutných a vyzkoušených receptů.
16×23 cm, šitá vazba, 160 stran, 329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-271-1005-6

2., aktualizované a rozšířené vydání
Pavel Pavloušek

2., aktualizované a rozšířené vydání
Vilém Kraus

Včelařské dřeviny a byliny

Biodynamické vinohradnictví
a vinařství
Pavel Pavloušek, František Muška,
Lukáš Rudolfský, Radomil Hradil

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

61043

61087

Nejlepší rostliny pro motýly a housenky
Elke Schwarzer
Galerie motýlů
s velkými fotografiemi
a seznam rostlin,
které vám je pomůžou
přilákat do zahrady,
na balkon či terasu.
Plus užitečné tipy pro
pěstování.
17×24 cm, 128 stran,
299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1770-3

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

Příručka pro určování
hmyzu vyskytujícího se
v okolí lidských sídel.
Poznejte své malé sousedy.
Najdete zde podrobné
informace a zajímavosti
a hmyz si prohlédnete
na fotografiích.
22×19 cm, asi 144 stran,
cca 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-3012-2

Oldřich Haragsim

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 €,
E R ISBN 978-80-247-4647-0
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Bio odrůdy révy vinné
61045

Pěstujeme stolní odrůdy révy
vinné

Bärbel Oftringová

Průvodce, který vám
názorně ukáže rozdíly mezi
volně rostoucími jedlými
a jedovatými rostlinami
a plody, které můžete
najít v přírodě. Více než
300 fotografií, 150 druhů
rostlin.
22×19 cm, asi 144 stran,
cca 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-3038-2

61063

ER

61027

61061

B E S T S E LL

Monografie od našeho předního experta shrnuje veškeré dostupné
informace i vlastní praktické zkušenosti autora s pěstováním révy
vinné v ČR. Čtenář se seznámí s nejnovějšími způsoby výsadby,
ošetřováním, ochranou i technologiemi, které pomáhají vinohradníkům při pěstování révy vinné. Knihu využijí drobní i profesionální
pěstitelé révy a studenti. Textová část je doplněna názornými
tabulkami, perokresbami a fotografiemi, které zabezpečují srozumitelnost pro všechny skupiny čtenářů. Publikace získala prestižní
mezinárodní cenu OIV se sídlem v Paříži za rok 2012.
17×24 cm, šitá vazba, 336 stran, 499 Kč, 20,17 �,
ISBN 978-80-247-3314-2

61024

Moderní vinohradnictví Pavel Pavloušek

V herbáři druhé
knihy úspěšné autorky
najdou čtenáři nejen ty
„nejobyčejnější“ léčivé
plevely, ale i méně známe bylinky, léčivé druhy
obilovin, zeleniny,
ovoce a koření.
17×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 449 Kč, 20,74 €,
ISBN 978-80-247-2606-9
R
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Poznejte hmyz našich zahrad

Moje motýlí zahrada

Pěstování révy vinné

Magdaléna Staňková-Kröhnová

BES

Jedlé a jedovaté rostliny a plody
61085

Léčivé byliny v květináči a na
zahradě Heide Bergmann, Ulrike Armbruster

Knížka je určena všem
maminkám, které chtějí
používat dostupné přírodní
prostředky pro zdraví své
i svých dětí. Zaměřuje
se na využití fytoterapie
v těhotenství, v mateřství
i při kojení.
17×24 cm, pevná vazba,
264 stran, 429 Kč, 19,82 €,
ISBN 978-80-247-2312-9
R
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Bylinky pro děti a maminky 2

K503

Léčivé elixíry pro zdraví i krásu

Magdaléna Staňková-Kröhnová

64507

Bylinky pro děti a maminky

Bylinková terapie

61017
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Pavel Pavloušek

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, 99 Kč, 4,13 €,
ISBN 978-80-247-4330-1

Pěstování révy vinné
biodynamickou metodou
je komplexní způsob péče
o révový keř v souladu
s přírodními a kosmickými
rytmy, abychom získali
soběstačnou vinici, která
plodí zdravé hrozny.
14×21 cm, 144 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0418-5

Myslivost

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

Posedy

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 €,
ISBN 978-80-271-0524-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

stavba, konstrukce, modely
Anton Schmid
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

O nožích
K241

Vše, co nutně potřebujete vědět...
Lenka Tréglová, Anita Ponešová

K069

Josef Sus, Tomáš Nečas

Levandule
50012

61002

Řez ovocných dřevin

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

Včelaření od jara do zimy

17×22 cm, 96 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2049-9

Pavla Apostolaki

63588

63582

Léčivá síla stromů

61062

K462

Stromy rostou jen zdánlivě
tiše a němě. Ve skutečnosti však komunikují nejen
mezi sebou navzájem,
ale i s námi - pokud se
naučíme jim rozumět.
V knize najdete tak trochu
jiný jazykový kurz.
14×21 cm, pevná vazba,
192 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0277-8
R
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Základní pravidlo ekologického včelaření zní: potřeby, nároky a vitalita včelstev stojí nade vše, množství vyprodukovaného medu je až
na druhém místě. Často totiž zapomínáme, že hlavní profit ze včel
není zdravý med, nýbrž jejich opylovací schopnost. Autoři se vracejí
k tradičním metodám chovu včel, kladou důraz na přirozenou stavbu
a rozmnožují svá včelstva rojením. Jejich kniha ukazuje cestu
k maximálně přirozenému včelaření. A základem tohoto přístupu je
především proměna našeho myšlení a vztahu ke včelám.
17×24 cm, pevná vazba, 176 stran, 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-271-2015-4

Mrtvé dřevo plné života

zážitky, pozorování, ochrana
Daniela Straußová

Koně – práce ze země
Lesley Bayley

17×17 cm, pevná vazba,
192 stran, 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-7359-051-2
89226

Koně a jejich pohyb
Unikátní vizuální průvodce
biomechanikou koňského těla
Gillian Higginsová

20×27 cm, pevná vazba,
154 stran, 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-7359-217-2

Kam za ptáky v České republice
Alena Klvaňová a kolektiv

V knize rozdělené podle
čtyř ročních období se
dozvíte spoustu zajímavostí o životě ptáků, které
vídáte na své zahradě.
Nechybí ani portréty
44 druhů, které můžete
běžně pozorovat.
15×21 cm, šitá vazba,
96 stran, 249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-2265-3

Ptáci žijící v blízkosti lidí.
Koho vidíte na krmítku,
kdo létá nad střechou
a kdo zahnízdil na zahradě? O každém druhu
zjistíte řadu informací
a prohlédnete si ho na
fotografiích.
13×19, asi 224 stran,
cca 349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-3011-5

89103

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,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0698-1

Ptáci na naší zahradě
K468

K502

Michael Schmolz

David Gerstmeier, Tobias Miltenberger

Odborník na stromy
v této krásně ilustrované knize vysvětluje,
jakou roli hrají v životě
člověka na různých
místech světa, a seznámí vás s často až
neuvěřitelnými fakty.
15×23 cm, pevná vazba,
240 stran, 149 Kč, 6,21 €,
ISBN 978-80-271-2192-2

Ptáci ve vašem okolí

ER

Včely na prvním místě

Kolem světa za 80 stromy
Jonathan Drori, Lucille Clerc

B E S T S E LL

Ekologické včelaření

Ingrid Newkirk, Gene Stone

Jsou ryby sebevědomé?
A netopýři skutečně
slepí? Víte, že delfíni
nezapomínají a gepardi
cvrlikají? Poutavá
kniha o tom, proč si
zvířata zaslouží naši úctu
a respekt.
14×21 cm, 288 stran,
349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-1004-9

Příběhy stromů

BES

14×21 cm, 112 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-247-4857-3

Pozoruhodné objevy ze světa
zvířat

Stromy nám přinášejí kyslík,
radost i energii, a jsou
velkým přínosem pro lidské
zdraví. Seznamte se s léčivými vlastnostmi stromů
rostoucích v ČR a s jejich
léčebným využitím.
17×24 cm, pevná vazba,
128 stran,
369 Kč, 15,38 �,
ISBN 978-80-271-2914-0

Co nám o sobě vyprávějí...
Peter Wohlleben

17×24 cm, 160 stran, 249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-271-0365-2

Jozef Šefčík

61070

17×24 cm, 96 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2510-4

Začínáme včelařit

Ptáci kolem nás
K483

Zahrada pro včely
Tipy na rostliny pro různá
stanoviště Katrin Lugerbauer

Petr Bogusch

K383

Domečky pro včely
a užitečný hmyz

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.

6727

61076

61080

Miroslav Urban

63513
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61074

Zahrada

Poznejte je a něco pro ně udělejte
Bärbel Oftringová

Průvodce kapesního formátu poradí všem milovníkům
přírody, kde pozorovat
zajímavé ptačí druhy.
Vydejte se na výlet na
některou z tras – všechny
jsou podrobně popsány
a doplněny mapami.
17×24 cm, 264 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5778-0

Naučte se jednoduše
rozeznávat ptáky,
kteří se běžně pohybují
v našem prostředí.
V knize najdete spoustu
informací o jejich životě,
krásné fotografie i tipy,
jak ptákům pomoci.
22×19 cm, šitá vazba,
144 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2564-7

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

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 �,
ISBN 978-80-247-5600-4

64 listnatých a jehličnatých stromů
Meike Bosch

Hmyz kolem nás
K411

Ptáci našich zahrad
K439

75 druhů zvířat z polí, lesů a luk
Frank Hecker

K371

K461

Stopy zvířat v životní velikosti

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

Publikace se symbolem

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

též jako e-kniha

Chovatelství

Kuchařky, gastro
K488

Fascinující svět zvířat

Výcviková příručka pro začátečníky
Lubomír Satora

Dokonalé fotografie, srozumitelné texty, skvělá kniha pro
všechny milovníky zvířat. Fauna ze zajímavých úhlů pohledu
a zblízka představí živočichy překvapivě detailně, různé části
těla, od čenichu po ocas. Věnuje se také jejich chování. Text
se zaměřuje na velikost, vzhled, kostru, kůži i smysly, takže
se dozvíte například o kostře ptáků, jedovaté kůži, šupinách,
tykadlech či smyslových vouscích.

Chcete zkusit se
svým psem netradiční
způsob tréninku?
Autor, dlouholetý lektor
metody, předává své
zkušenosti v knížce plné
tréninkových postupů
a fotografií.
17×22 cm, 136 stran,
299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-1341-5

25×30 cm, pevná vazba, 336 stran, 899 Kč, 41,53 �,
ISBN 978-80-271-2915-7

6723

Základy mantrailingu

Fauna

62026

K489

Fascinující svět rostlin

63515

Obedience

Flóra
Dokonalé fotografie, srozumitelné texty, skvělá kniha pro
všechny milovníky neobyčejného světa rostlin. Zblízka se
seznámíte s drobnými mechy, křehkými kapradinami, divoce
rostoucími rostlinami i stromy, od kořenů po špičku. Přečtěte si
o všech pečlivě střežených tajemstvích rostlin – o fotosyntéze,
podzimním zbarvení listů, o tom, jak kaktusy uchovávají vláhu
nebo jak semínka vědí, kdy mají začít růst.

Různé metody tréninku pro jednotlivé
cviky
Helma Spona

Výcvik psa k dokonalé
poslušnosti
Obedience krok za krokem
Imke Niewöhner

Krásně zpracovaná
kniha popisuje jednotlivé
kroky pozitivního tréninku,
kladoucího zvláštní důraz na
vzájemný vztah mezi psem
a jeho majitelem. Vhodné
pro psa jakéhokoli plemene,
povah a stáří.
15×21 cm, šitá vazba,
144 stran, 259 Kč, 11,97 �,
E R ISBN 978-80-247-3978-6
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Snažíme se porozumět kočce
5544

74

Mimika, zvuky, řeč těla
Brigitte Rauth-Widmann

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

25×30 cm, pevná vazba, 360 stran, 899 Kč, 41,53 �,
ISBN 978-80-271-2916-4

Praktická příručka plná
kouzelných fotografií
představuje různorodý
repertoár kočičího chování,
hlasové projevy a řeč těla.
Díky ní budete se svým domácím mazlíčkem správně
komunikovat.
17×21 cm, 80 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5484-0

Kuchařky, gastro
Zdravě, rychle, chutně – pomocí mléčného
kvašení
Claudia Lorenz-Ladener

Jedinečná chuť a léčivá síla živých kultur
Nové, vázané vydání bestsellerové knihy, jež do hloubky prozkoumává kulinářské kouzlo kvašených potravin vás zavede do jejich
rozmanitého světa a nabídne jednoduché recepty na výživná,
léčivá a lahodná jídla. OD Sandora Katze také připravujeme
na rok 2021 dvojdílné Umění fermentace.
14×21 cm, pevná vazba, 256 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-3029-0

Pečeme a zdobíme dorty:
Jak na to

ER

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

22×22 cm, šitá vazba, 128 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-0570-0

4827

Molekulární gastronomie
Avantgarda na vašem stole

21×21 cm, pevná vazba, 400 stran,
479 Kč, 22,13 €,
ISBN 978-80-271-2196-0

21×21 cm, pevná vazba, 232 stran,
890 Kč, 35,60 €,
ISBN 978-80-247-5635-6

Ája Drahokoupilová

Petr Koukolíček

Paleo vaření snadno a bez
námahy Martin Kintrup

17×24 cm, 144 stran,
149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-271-0190-0

40097

Autorka popisuje, co příprava chutné kávy obnáší a co je
k tomu potřeba, opravdu poctivě, a její manuál je proto úžasně
praktický. Dozvíte se, co vše ovlivňuje kvalitu kávy, její sílu,
hořkost, a naučíte se kávu správně kupovat, mlít, dávkovat,
zalévat. Poznáte různé druhy kávy a zorientujete se v nabídce
nejrůznějších přístrojů, mlýnků, filtrů, konvic a dalších pomůcek.
A nejen to, vy se je naučíte i správně používat!
14×20 cm, 264 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-0640-0

Fanny Darrieussecqová,
Mélody Denturcková

Moje první opravdová
kuchařka

27529

Jessica Easto, Andreas Willhoff

Vinografie
poznejte víno ve 100 obrázcích

K401

Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu

K433

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

21033

Carol Deaconová

Manuál pro milovníka kávy

B E S T S E LL

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

63530

Vyzkoušejte některý
z 80 receptů a upečte si
dortíčky podle své chuti. Ať
už jste cukrář, hospodyňka
nebo jen rádi pečete sladké
dobroty, nechte se inspirovat. Všechny recepty jsou
zárukou, že výsledek vaší
E R práce bude dokonalý.
B E S T S E LL
21×21 cm, šitá vazba,
144 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2509-8

89052

63578

Anna Šmalcová

Namixuj skvělou směs – recepty nejen
na muffiny, koláčky, sušenky a chleba
Anna Selbach

Nakládání pomocí mléčného kvašení je tradiční
způsob uchovávání téměř
všech druhů zeleniny.
Po celý rok pak budete mít
k dispozici bohatý zdroj
vitaminů, enzymů a dalších
cenných látek.
17×24 cm, šitá vazba,
120 stran, 299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5785-8

Sandor Ellix Katz

Cupcakes

Originální dárky ve skle
4858

63500

Nakládáme zeleninu
75061

Síla přírodní fermentace –
vázané vydání

Je to tak snadné –
recepty na každý den
Pro ty, kdo nestíhají

Veganská kuchařka
50 báječných receptů pro
všechny mlsouny

22×26 cm, pevná vazba,
288 stran, 499 Kč, 23,10 €,
ISBN 978-80-271-0437-6

21×14 cm, šitá vazba, 124 stran,
189 Kč, 7,88 €,
ISBN 978-80-271-1267-8

Gwyneth Paltrow

Monika Ševčíková

Les a louka na talíři

63595

Gisula Tscharner
Autorka knihy vás ve své neobvyklé kuchařce zve na dlouhou
procházku. Od svěží zelené louky a okraje lesa až po pastviny
a zahrady kolem domů: všude tam totiž najdete chutné byliny,
které navíc blahodárně působí na váš organizmus. Bude vám vyprávět jejich příběhy a ukáže, kdy a kde najdete ty nejlepší z nich.
Nabídne vám víc než 150 zdravých a levných receptů na každý
den, které dokážete bez problémů připravit i ve své kuchyni.
Pomalu totiž znovu začínáme chápat, že to nejlepší, co si můžeme
dopřát, roste v našem bezprostředním okolí.
17×24 cm, šitá vazba, 160 stran, 299 Kč, 12,46 €,
ISBN 978-80-271-2875-4

Meredith Erickson

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

Nové, rozšířené vydání
praktické příručky
od našeho předního
vinařského odborníka
pro všechny pěstitele
vinné révy, kteří si
vyrábí víno pro svoje
osobní potěšení.
14×21 cm, 128 stran,
159 Kč, 6,41 �,
ISBN 978-80-247-3487-3

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

26063

19021

Patricia Janečková, Pavla Burešová

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

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

Zuzana Švédová

Ispirato da Italia

Nastartujte s pomocí této
knihy svou životní energii,
naučte se správně
poskládat svůj jídelníček
a vyzkoušejte chutné
recepty, které vám dodají
chuť a sílu ke spokojenému životu!
17×24 cm, pevná vazba,
200 stran, 369 Kč, 15,38 �,
ISBN 978-80-271-2022-2

Radčina kuchařka bez lepku

Se spoustou rad a receptů i bez mléka
a vajec
Radka Vrzalová

...a nemáte se koho zeptat
Pavel Pavloušek, Pavla Burešová

Zápisník milovníka vína

Zdravou stravou proti únavě

Kritička vín Jancis
Robinson udělá znalce
vína z každého. Naučí vás
rozeznat dobrá a špatná
vína, abyste se i jako
laici v tom množství nabízených druhů dokázali
orientovat.
11×21 cm, 112 stran,
179 Kč, 7,52 �,
ISBN 978-80-271-0087-3

Bezlepková kuchařka Kamily K.

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

Jancis Robinson

ER

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

Vše, co byste měli vědět
o víně....

BES

Znalcem vína za 24 hodin
63505

5475

Výroba vína u malovinařů

Kamila Krajčíková

B E S T S E LL

5478

2. vydání
Václav Vlk

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

2., aktualizované a rozšířené vydání
Pavel Pavloušek

Vladimír Dyk

Udírny a zahradní krby
51008

K436

Jak naložit a připravit maso, mořské plody,
zeleninu, ovoce a další lahůdky
Jeremy Schmid

5477

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 €,
ISBN 978-80-247-1261-1

Rady, tipy, recepty

4465

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

Uzení

Vše o uzení

maso – masné výrobky – ryby
Egon Binder

27540

od šunky po žebírka
Bernhard Gahm

Udírny a uzení

Radčina kuchařka bez lepku 2
22505

Uzení, nakládání
a konzervování masa

K053

K287

Když otevřete tuto knihu, okamžitě se přenesete doprostřed
Alp. Šéfkuchaři z nejlepších horských hotelů, farmáři, majitelé
chat i „obyčejní“ obyvatelé se s vámi podělí o své léty ověřené
recepty. Když jste kuchař, zkusíte většinu z nich. Když ne, uvaříte
si „ten svůj z Alp“, ať už je to švýcarské fondue, rakouský
Kaiserschmarrn nebo italské Bombardino, a zbytek knihy si
jednoduše rádi přečtete.
21×29 cm, pevná vazba, 352 stran, 699 Kč, 29,13 �,
ISBN 978-80-271-0755-1

62013

Cestovat, poznávat, jíst

Se spoustou rad a receptů i bez mléka
a vajec
Radka Vrzalová

22510

Zažít Alpy

75

61082

Kuchařky, gastro

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

Publikace se symbolem

Všichni ke stolu
Alice Rossi,
Vlado Kníž

U
S PŘEDMLUVO
RA!
PAVLA MAURE

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

Radčina kuchařka bez lepku –
slavnosti Se spoustou rad a receptů
i bez mléka a vajec
Radka Vrzalová

Slavte bez ohledu na zdravotní omezení! Další kniha
známé autorky přináší 120
nových receptů, které zpestří vaši slavnostní tabuli
o Velikonocích i Vánocích,
při narozeninové nebo
svatební hostině.
21×21 cm, pevná vazba,
320 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-3187-2

též jako e-kniha

Výtvarné techniky
E
BA RE VN Á ED IC

Šijeme z úpletů

Lenka Velebová

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

Nekonečný střih 2 je pokračováním úspěšného prvního dílu,
který odkrývá tajemství střihových modelací. Titul je zaměřený
na problematiku kalhotových modelů. Dozvíte se spoustu cenných rad a tipů na úpravu kalhot a opět si ukážeme, jak pomocí
jednoho základního střihu lze vytvořit nekonečně mnoho dalších
modelů. Díky vložené střihové příloze se základním střihem
(vel. 34–50) jsou skvěle padnoucí kalhoty či kraťasy, a s malou
úpravou i legíny, konečně na dosah.
19×26 cm, pevná vazba, 136 stran, 369 Kč, 15,38 �,
ISBN 978-80-271-2873-0

Lenka Velebová

Makramé

Drhání a Margaretina krajka

Iva Prošková, Marcela Mašková

B E S T S E LL

ER

Tilda představuje
20 nejnovějších šicích
projektů. Jako obvykle
jsou podrobně popsané,
s názornými fotografiemi,
ilustracemi, plánky a vzory, takže je zvládne i úplný
začátečník.
21×27 cm, 144 stran,
379 Kč, 17,51 €,
E R ISBN 978-80-7359-587-6
B E S T S E LL

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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

63029

ER

Alena Isabella Grimmichová

Jak ušít ekopanenky
Tereza Jarošová

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

Hotová jídla, dorty,
cukroví, koláče, obložené
chlebíčky, těstoviny,
zelenina a mnoho dalšího
do dětských kuchyněk
a „obchodů“ lze ušít
z plsti. Jednoduché
a lákavé lahůdky.
17×24 cm, šitá vazba,
80 stran, 199 Kč, 8,29 €,
ISBN 978-80-271-0371-3

Tilda a její nápady
89020

Tone Finnangerová

B E S T S E LL

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

Plstěné lahůdky

Krásná, přitom jednoduchá a dnes už klasická textilní technika,
kterou stojí za to poznat. Po krátkém pohledu do historie
následuje popis základních principů makramé a jejich odlišností
od původní techniky drhání. Najdete zde vše, co budete pro
její výrobu potřebovat, včetně mnoha doprovodných fotografií,
názorných nákresů a dobře srozumitelných návodů. Neobvyklé
a na první pohled složité vzory lze vytvořit poměrně jednoduchými pracovními postupy. Stejným způsobem je v knize zpracovaná
i příbuzná technika – Margaretina krajka.
17×24 cm, pevná vazba, 112 stran, 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-2546-3

Tilda nápady pro celý dům
89066

89120

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

63062

ER

Lenka Velebová

Ekopanenky do domečků

Tilda a dům hraček
89021

B E S T S E LL

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, 149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0628-8

Střihněte dětem na šaty

63026

konstrukce střihů

Bernadette Mayr

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

63010

Střihněte si na šaty

Patchwork inspirace přírodou

Lorna Knightová

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

63053

ER

63042

jeden střih = nekonečně možností Lenka Velebová

B E S T S E LL

Vítejte ve světě monster
a vesmírných příšer.
A všechny si je dokážete
ušít! V knize s podrobnými
pokyny a dvěma přílohami
se střihy ve skutečné
velikosti jich je skryto 25.
I začátečníci jistě najdou
svůj oblíbený model.
21×25 cm, pevná vazba,
80 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0457-4

Šití: Jak na to

Nekonečný střih

Julia Mayer

63018

kalhoty, kraťasy, tepláky, legíny

Sešívané příšerky

Jana Coufalová

63518

63070

Nekonečný střih 2

Tone Finnangerová

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.
E R 22×23 cm, 144 stran,
LL
E
S
T
S
E
B
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-7359-501-2

63039

Pro švadlenky

63027

76

Tereza Jarošová

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

Výtvarné techniky a umění

77

Háčkování, pletení, plstění

B E S T S E LL

6527
89165

63041

Pletené ponožky

50 návodů jak na ponožky, podkolenky
a návleky
Ieva Ozolina

Chcete, aby ponožky či
podkolenky pro vaše děti
vypadaly jako dvě ovečky,
kočky nebo malí hodní
dinosauři? Můžete jim
uplést nebo uháčkovat
13 párů roztomilých zvířecích
ponožek a podkolenek.
17×24 cm, šitá vazba,
48 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-271-0045-3

6569

50 návodů na pletené ponožky, podkolenky a návleky
s obrazovou přílohou
a srozumitelnými
návody, podle nichž
se neučíte plést jako
profesionál.
27×21 cm, 128 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7625-125-0

6563

63037

6522

89 Kč, 3,74 �,
ISBN 978-80-247-5302-7

17×24 cm, pevná vazba, 112 stran,
149 Kč, 5,99 �,
ISBN 978-80-247-3674-7

pletené i háčkované
Elke Reith, Sabine Schidelko

6589

63000

V knize najdete třináct
projektů, které seznámí
s technikou pletení na rukou,
na prstech a jako zajímavost
i s pletením na zahradních
hrábích. Zvládnutí těchto
technik často napomůže
i k úspěšnému startu pletení
na jehlicích.
17×24 cm, šitá vazba,
64 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5704-9

Nunofilcování

Podle návodů
pro začátečníky
i pokročilé uháčkujete
originální oblečení
pro miminko (botičky,
svetřík, kšiltovku, šatičky, kalhoty...), ale třeba
i deku do kočárku.
17×24 cm, pevná vazba,
144 stran, 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-2083-3

Zvířecí ponožky

Lenka Sýkorová

Krampolinka

14 projektů, na kterých
si vyzkoušíte množství
technik od tuniského
a mozaikového
háčkování až po volný
styl a naučíte se
vyrábět stylové
doplňky.
27×21 cm, 152 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7625-124-3

Pletení na rukou

Marie Kielbusová, Marta Drozdová tkaninové plstění
Alena Isabella Grimmichová
17×24 cm, šitá vazba, 64 stran,

Háčkujeme pro miminka
27544

Sarah Shrimptonová

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.
19×24 cm, 160 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ISBN 978-80-7359-427-5

Textilní šperky a doplňky

ER

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

Moderní háčkování od A do Z

Betty Barndenová

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

6576

Lenka Bednářová

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
R
E
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Pletení: Jak na to
89118

89049
63038

cesta vlny od ovečky k přadénku
Kateřina Rodinová

Moderně pojatá kniha
o klasické technice je
zaměřena výhradně na
háčkování hraček, zvířátek
a roztomilých drobností
i se školičkou pro
začátečníky. Inspiraci v ní
naleznou i pokročilí.
17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 299 Kč, 13,81 �,
E R ISBN 978-80-247-3835-2
LL
E
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figurky v pastelových barvách

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

Předení vlny na kolovrátku
a na vřetánku

hračky, ozdoby, drobnosti
Lenka Bednářová

Háčkování

Jan Eatonová

BES

Pletení: Vzory od A do Z

Lesley Stanfieldová, Melody Griffithsová

Kniha úspěšné autorky
a známé propagátorky
znovuobjevené techniky
háčkování v novém pojetí
obsahuje původní originální
popisy na háčkování hraček
a jiných drobností jako jsou
zvířátka, květiny, jídlo, šperky a praktické doplňky.
17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5207-5

Háčkování: Jak na to

89164

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 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-7359-403-9

Háčkování

zvířátka, květiny, doplňky
Lenka Bednářová

Nové Lenčino háčkování je
proto zachované ve stejném
duchu, jako jsou předchozí
knihy, ale s novými nápady,
vzory a postupy na zhotovení
roztomilých figurek, mazlivých zvířátek, svátečních
ozdob a měkoučkých
ekologických hraček.
17×24 cm, pevná vazba,
asi 112 stran,
cca 299 Kč, 12,46 �,
ER
B E S T S E LL
ISBN 978-80-271-1291-3

63005

Sarah Hazellová

89115

89038

Háčkování: Vzory od A do Z

6572

Lenka Bednářová

A opět je tu nová kniha háčkování! Neuvěřitelní tvorové,
podivné příšerky, roztomilá
monstra, barevné postavičky
z vesmíru – 20 projektů
s tradičně přehlednými popisy
vedenými tak, aby všechny
kouzelné postavičky zvládl
uháčkovat i začátečník.
17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-1018-6

BES

Háčkování 2

Háčkování 3

Lenka Bednářová

63058

63060

Háčkované příšerky

Šijeme sedací vaky

Ušijte si zvířátka z plsti

Paličkování III

Krosienky

17×24 cm, šitá vazba, 80 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5492-5

17×24 cm, šitá vazba, 128 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-3458-3

17×24 cm, pevná vazba, 112 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-4779-8

17×24 cm, pevná vazba, 112 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-4804-7

Zita Theiberová

Simone Gooding

Ivana Domanjová

Publikace se symbolem

Marie Kielbusová

též jako e-kniha
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Výtvarné techniky

K495

Kniha změní vaše chápání umění a přinese novou radost
z jeho objevování. Pokrývá krok za krokem velké množství témat, od používání prvních barevných pigmentů přes fresky až
k lineární perspektivě v renesančním umění, vliv fotografie,
impresionismus a zrod moderního umění. Vývoj umění během
uplynulých 25 000 let – od jeskynních maleb po abstraktní
díla posledních sta let, vše na působivých reprodukcích.

Betty Soldi

14×21 cm, pevná vazba, 192 stran,
379 Kč, 17,51 �,
ISBN 978-80-7359-562-3

Monika Davidová, Eva Štíbrová
Dolejšová
Pohádkový kalendář naučí
děti již v raném věku orientovat se v jednotlivých dnech
týdne i měsíce. Každý měsíc
doprovází krátká pohádka,
která je doplněná pranostikami. Děti uvítají nálepky
se symboly významných dní
– narozeniny, vánoce, prázdniny a také s emotikony.
17×24 cm, 104 stran,
249 Kč, 10,38 �,
ISBN 978-80-271-1367-5

Ruční knižní vazby
Lucie Beranová

17×24 cm, pevná vazba, 80 stran,
259 Kč, 11,97 �,
ISBN 978-80-271-2199-1

Monika Davidová

K484

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

Zvládneš to...

okamžité povzbuzení při smutku a obavách
Kate Allan

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

Svažte si sami knížku
album, diář, artbook...

Vyrobte zábavnou knihu
svému dítěti

17×21 cm, pevná vazba, 64 stran,
229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-0664-6

21×29 cm, 112 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5831-2

Franziska Kühne

Veronika Kubáčová

Svatební deník

Patricia Janečková

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 �,
ER
ISBN 978-80-271-0623-3
B E S T S E LL

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

K500

K501

63046

Kolektiv autorů

Chcete umět rychle
a vtipně kreslit? Podle
našich vzorů to snadno
zvládnete! S pomocí
vyzkoušených ilustračních
technik profesionálních
umělců se naučíte lehkou
rukou nakreslit více než
1200 obrázků!
21×21 cm, pevná vazba, 112 stran,
299 Kč, 13,81 �, ISBN 978-80-271-2180-9

Týdenní náladovník
63529

62027

Můj první diář

Susie Hodgeová

Metody průzkumu historických
materiálů

63030

89041

63056

17×24 cm, pevná vazba, 128 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2913-3

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
R
E
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E
S
T

Kouzlo kaligrafie: Inkoust
a inspirace

Roman Kubička, Jiří Zelinger

Kresbičky lehkou rukou

pátráme po svých předcích
Blanka Lednická

BES

Výkladový slovník malířství,
grafiky a restaurátorství

63047

6536

6586

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.
21×26 cm, pevná vazba,
224 stran, 499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-5398-0

Jan Diblíček

15×21 cm, pevná vazba,
224 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-2902-7

Sestavte si rodokmen

štětcem a objektivem
Miloš Fritz

Veselé celoroční tvoření

15×21 cm, pevná vazba,
asi 224 stran, cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-1257-9

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 �,
ého titulu ISBN 978-80-247-9046-6
Dotisk úspěšn

21x25 cm, pevná vazba, 360 stran, 799 Kč, 33,29 �,
ISBN 978-80-271-1348-4

Stará Praha

15×21 cm, pevná vazba,
asi 224 stran, cca 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-1258-6

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

89040

Jak se dělalo umění

Stručný příběh architektury

Ian Haydn Smith

62018

Příběh malířství

Stručný příběh fotografie

Ian Haydn Smith

63575

15×21 cm, pevná vazba,
224 stran, 369 Kč, 17,10 �,
ISBN 978-80-271-2078-9

Stručný příběh filmu

26069

15×21 cm, pevná vazba,
224 stran, 349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0685-1

ER

Stručný příběh moderního
umění Susie Hodgeová

Včelí vosk

Petra Ahnertová

20×25 cm, flexi vazba, 136 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-7359-545-6

Zápisník milovníka vína
62013

Susie Hodgeová

B E S T S E LL

6307

ER

Stručný příběh umění

63511

díly!
Letos dva nové

B E S T S E LL

K460

Úspěšná edice
„Stručný příběh“ vás
seznámí s klíčovými
směry, díly, tématy,
technikami, prvky
i materiály jednotlivých
kulturních oblastí.
Přehledné, kvalitní
a barevné knihy.

K438

Umění

Patricia Janečková, Pavla Burešová

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, flexi vazba,
128 stran, 229 Kč, 10,58 €,
ISBN 978-80-271-0688-2

Výtvarné techniky
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Řemesla

Výpravná a návodná kniha pro zájemce o historická řemesla, zbroje
a historický šerm, pro kováře, zámečníky i studenty se zabývá
řemeslem, které staletí patřilo mezi nejoceňovanější obory. Stručně
seznámí čtenáře s historií platnéřství a vývojem zbroje. Velmi
podrobně pak vysvětluje jednotlivé technologické postupy na názorných fotografiích a kresbách. Významná jsou i kapitoly o metalurgii,
výrobě materiálu a postup výroby kompletní německé zbroje vč.
tepelného zpracování. Dále dobové srovnání cen zbroje, podklady
k restaurování a údržbě, vysvětlení funkcionalit zbroje.
21×27 cm, pevná vazba, 168 stran, 499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-0528-1

21×29 cm, pevná vazba, 184 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-247-3188-9

Vyřezávání dřeva s dětmi
v přírodě

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

Kde a jak v přírodě najít
a nakopat si trochu vlastní
keramické hmoty? Jak z ní
vytvořit a vypálit vlastní
výrobek? Na to vše autorka
v knize odpovídá a doplňuje:
„nerada vyrábím předměty,
které postrádají svůj účel...“
21×21 cm, šitá vazba,
120 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-0463-5

Historický nábytek

Jednoduše ze dřeva

Nábytek a objekty z použitého dřeva
Antje Rittermann

6574

Nová kniha o řezbářství je zaměřena zejména na řemeslnou
technologii. Autor vycházel ze svých více než třicetiletých
zkušeností, které nasbíral při své práci. V knize jsou uvedeny
základní pracovní postupy pro začínající řezbáře, ale také
náročnější techniky jako je chebská reliéfní intarzie, miniaturní
řezba a dosud neuveřejněné návody pro výrobu holandských
lišt, řezbu v kosti, tvorbu mechanických betlémů, použití
kombinací materiálů aj.
22×22, pevná vazba, asi 368 stran, cca 529 Kč, 21,99 �,
ISBN 978-80-247-5254-9

Kůže
63007

63019

Veronika Tymelová

Marek Minář

S důrazem na bezpečnost
a dohled dospělých představuje autor řadu zábavných
a jednoduchých projektů,
které lze s dětmi realizovat v lese. Nadchne děti
i dospělí pro zkoumání lesů,
rozpoznávání jednotlivých
stromů a jejich dřeva pro
vhodné zpracování.
17×24 cm, šitá vazba,
152 stran, 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-2918-8

20 víkendových projektů.
Je libo psí boudu?
Lehátko, poličku nebo barový pult? Žádný problém.
Práce se dřevem může být
zábava. A vůbec to není
tak těžké, jak se možná
obáváte.
22×27 cm, pevná vazba,
192 stran, 499 Kč, 23,05 �,
ISBN 978-80-7359-512-8

Keramika pro život s přírodou

Řezbářské řemeslo

Richard Irvine

63506

Mark Griffiths

62025

89122

Práce se dřevem

63535

Petr Brožek, Jan Syka

Jedinečnost Velké knihy drátenictví spočívá v její komplexnosti, s kterou autor podrobně a uceleně mapuje drátenické
řemeslo a zpracování drátu s možnostmi využití v umělecké
tvorbě i při výrobě praktických předmětů. Seznamuje zájemce
se současným drátováním jako s projevem kultivovaného
umění, o které je stálý zájem.

6515

Ladislav Jurovatý

Platnéřství

6385

Velká kniha drátenictví

konstrukce, údržba, restaurování
Ludvík Losos

Jak často vás při pohledu
na cenovku už napadlo, že
byste si takový kus nábytku
dokázali udělat sami a určitě
krásnější a levnější? Stále si
ale netroufáte si uříznoutprkno nebo zašroubovat
několik šroubů? Pak je tato
kniha určena právě pro vás.
17×24 cm, 200 stran,
329 Kč, 15,20 �,
ého titulu ISBN 978-80-271-0090-3
ého titulu
Dotisk úspěšn
Dotisk úspěšn

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 �,
ISBN 978-80-247-3546-7

Šikovné ruce

6564

Quilling

Jana Vašíčková Maiksnar

17×24 cm, pevná vazba,
112 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-4366-0

Angelika Kipp

Staré knihy, kartony od vajec, balicí papír – rozhodně
nevyhazovat! Můžete z nich
vykouzlit tolik báječných
věcí. A jaké? Třeba
dekorace na zeď, různé
věnce, ozdobné obaly na
vázy a květináče, papírové
květiny a mnoho dalšího.
21×21 cm, šitá vazba, 80 stran, 229 Kč, 10,58 �,
ISBN 978-80-271-2047-5

89044

17×24 cm, šitá vazba,
64 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5353-9

62029

Knížka přináší inspiraci na
zhotovení velikonočních
dekorací včetně výzdoby
slavnostního stolu či zahrádky, návody na výrobu velikonočních zvířátek, jarních
věnců a samozřejmě také
zdobení velikonočních kraslic
s podrobnými postupy.
17×24 cm, šitá vazba,
64 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-3477-4

Pleteme pomlázky

Ann Martinová

typy pomlázek a způsoby pletení
Jiří Osoba
Pokud se nespokojíte s nabídkou chudých pomlázek,
nabízených na farmářských
trzích, pak vám přinášíme
20 různých pomlázek
a dalších variant, spolu
s podrobnými postupy
na jejich upletení.
17×24 cm, šitá vazba,
80 stran, 219 Kč, 9,13 �,
ISBN 978-80-271-1397-2

Quilling, šperky z papíru

Starý papír – nový design

6580
Karla Hátleová

Sylva Šporková

Papírové dekorace
63067

Naučte se vyrábět různé
košíkářské doplňky. Kniha
nabízí 16 projektů od praktických kousků, například
koše s víkem, květináče
nebo prostírání, po ozdobné
předměty včetně mís.
22×26 cm, 143 stran,
349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-7625-075-8

Pleteme z pedigu

6587

63049

Nejen košíky z papírových pramenů
Monika Králiková
Původní i nové vzory pletení
z papírových pramenů,
které jsou po úpravě téměř
k nerozeznání od proutí či
pedigu — od základních
postupů výroby pletacího
materiálu, jejich barvení,
použití v různých technikách.
17×24 cm, pevná vazba,
128 stran, 299 Kč, 12,46 �,
ISBN 978-80-271-2476-3

63043

89090

Praktický průvodce různými technikami
pletení (nejen) košů
Tabara NďDiaye

Velikonoční tvoření

Pletení z papíru

Pletení stylových košů

Objevte starodávnou
techniku papírového
filigránu zvanou quilling
a z pouhých papírových
proužků si snadno vyrobíte
osobité šperky, které budou vypadat jako z mědi,
stříbra či zlata.
17×25 cm, 144 stran,
149 Kč, 6,21 �,
ISBN 978-80-7359-554-8

Publikace se symbolem

Dita Váňová

V knize jsou vedle názorných
postupů, jak vyrobit z papíru
nádherné květy, krabice na
bonbony a jiné ozdoby, také
nápady jak tyto dekorace
následně využít aby jejich
„život neskončil“ okamžitě
po výrobě.
17×24 cm, šitá vazba,
80 stran, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-2430-5

též jako e-kniha
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Počítače

Programování

Miroslav Virius

od základů k profesionálnímu použití
Miroslav Virius

Rudolf Pecinovský

Publikace se symbolem

66504

Podrobný průvodce uživatele
Marek Laurenčík
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

Pracujete s velkými daty?
Tak se vám bude hodit
výklad zahrnující přípravu
dat a metody jejich
získávání, organizaci
i čištění, a to pomocí
jazyka Python nebo
příslušných balíčků.
17×24 cm, asi 224 stran,
cca 349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-3031-3

též jako e-kniha

CNC
Programování obráběcích strojů
Miloslav Štulpa

17×24 cm, 244 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-5269-3

Destilované UML
Martin Fowler

16×24 cm, 176 stran,
319 Kč, 14,90 �,
ISBN 978-80-247-2062-3

7834

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

7702

Klíčové otázky pro efektivitu testovacího
procesu Miroslav Bureš, Miroslav
Renda, Michal Doležel a kolektiv

5539

Kniha je určena
zájemcům o tvorbu
webových stránek, kteří
se nespokojí s využitím
redakčních systémů, jako
je Word Press nebo Joomla a chtěli by si vytvořit
stránky po svém.
17×24 cm, 224 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2241-7

SQL

praktický průvodce
Jan Hendl

Efektivní testování softwaru
7622

67013

Marek Laurenčík

Kompletní příručka jazyka
Rudolf Pecinovský
Zcela ojedinělá učebnice
programování. Nesoustředí
se pouze na výuku syntaxe
jazyka a práce s knihovnami, ale učí čtenáře
doopravdy programovat.
Konstrukce demonstrovány
v prostředí JShell.
17×24 cm, 576 stran,
569 Kč, 26,29 €,
ISBN 978-80-271-1369-9

Big data

Příručka Revit START usnadní uživatelům aplikace Autodesk
Revit® první krůčky při tvorbě BIM projektu. Naučíte se jak na
základní nastavení a přípravu projektu, ale také tvorbu oken či
základů. Vybraná doporučení vycházejí z praktických zkušeností
při implementacích u klientů cadconsulting a z výuky na Fakultě
stavební VUT v Brně. Pro usnadnění pochopení principu práce se
autoři knihy pokusili nastínit stěžejní podobnosti a rozdíly mezi
programy Revit a AutoCAD.
17×24 cm, 120 stran, 279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-1735-2

Tvorba www stránek v HTML
a CSS

Java 14

Kniha vás krok za krokem
uvede do tajů návrhu
programů v jazyce Java
a ukáže, jak možnosti této
moderní technologie co
nejlépe využít a kde si
dát naopak pozor na její
úskalí.
17×24 cm, asi 320 stran,
cca 389 Kč, 16,21 �,
ISBN 978-80-271-3062-7

67017

52044

Začínáme s Autodesk Revit®

Rádi byste ovládli základy
jazyka Python a dozvěděli
něco o práci se standardními knihovnami? Publikace vám pomůže vyřešit
všechny úlohy, se kterými
se každý programátor
obvykle setkává.
17×24 cm, asi 192 stran,
cca 299 Kč, 12,46 €,
ISBN 978-80-271-0659-2

55037

67018

Začínáme programovat
v jazyku Java

Python je nejpoužívanějším programovacím jazykem pro vývoj
učících se programů v počítačích, tabletech a telefonech. Za
pokrokem učících se programů stojí tzv. hluboké učení (deep
learning) – kombinace technických vylepšení, osvědčených postupů
a teorií. S jejich pomocí můžeme analyzovat text, překládat z jazyka
do jazyka, rozpoznávat osoby na sociálních sítích nebo používat
samořídící automobily.
17×24 cm, šitá vazba, 328 stran, 499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-247-3100-1

Revit START

Návody k řešení nejčastějších typů
aplikací
Slavoj Písek

Kniha je rozšířenou verzí
předhozího vydání (verze
3.8). Využijí ji ti, kteří
potřebují občas napsat
jednoduchý program, je
také vhodná jako doprovodná učebnice ke kurzům
programování.
17×24 cm, 480 stran,
469 Kč, 19,54 �,
ISBN 978-80-271-1269-2

75031

François Chollet

Python – práce s knihovnami

67014

66006

67016

Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.9
Rudolf Pecinovský

Kniha je určena především začátečníkům, ale poučení v ní
najdou i zkušení programátoři. Na rozdíl od většiny ostatních publikací, které vysvětlují, jak předem navržený program zakódovat
v probíraném programovacím jazyku, tady se doopravdy naučíte
programovat. Nesoustředí se proto na výuku syntaxe jazyka
a práce s knihovnami, ale učí, jak program v daném programovacím jazyce navrhnout a odladit.
17×24 cm, 272 stran, 349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-1237-1

Knihovny Keras, TensorFlow

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,
199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-0733-9

Python

Rudolf Pecinovský

Deep learning v jazyku Python

Jednotkové testování na platformě Java
Arnošt Havelka, Rudolf Pecinovský

Nikdy jste neprogramovali?
Nevadí. Seznámíme vás se
základními konstrukcemi
jazyka C++, jako jsou
vestavěné datové typy,
proměnné, příkazy, výrazy
a operátory, ale i s pokročilými nástroji.
17×24 cm, 416 stran,
399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-271-0502-1

Kniha nabízí seznámení s programovacím jazykem C# a slibuje,
že i začátečníky dovede na úroveň pokročilých programátorů.
Začíná základními pojmy, objasní konstrukce jazyka C#, překlad
programu i jeho ladění, připraví vás na systematický výklad
jazyka C#. Věnuje se knihovnám jazyka C#, práci se znakovými
řetězci, nástrojům pro vstupy a výstupy, vytváření programů
a základům paralelního programování aj.
17×24 cm, 424 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1216-6

Začínáme programovat
v jazyku Python

JUnit 5
67010

66005

od základů k profesionálnímu použití

67004

Programování v C++

Programování v C#

HTML začínáme programovat,
4., aktualizované vydání
Slavoj Písek

17×24 cm, 192 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-247-5059-0

Počítače

81

Kancelářské programy a Windows
Windows 10

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami
Marek Laurenčík

66501

Potřebujete zrychlit
komunikaci ve vaší
firmě? Microsoft Teams
usnadní přístup týmu lidí
k relevantním informacím
a zdrojům a koncentruje
pozornost všech na
podstatu sdělení.
14×21 cm, asi 176 stran,
cca 249 Kč, 10,38 €,
ISBN 978-80-271-1023-0

66003

Kniha se zaměřuje se na jednotný přístup programu MS Excel
k datům získaným z různých zdrojů, a to k datům zapsaným přímo
na listu Excelu nebo umístěným v jiném databázovém systému.
To uživatelům nabízí: řazení, filtraci, souhrny, práci s kontingenčními tabulkami a kontingenčními grafy, a to bez ohledu na
původ zpracovávaných dat. Vysvětluje také využití jazyka DAX
k výpočtům a práci s kontingenčními tabulkami.
17×24 cm, 184 stran, 229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-1391-0

WordPress

od základů k profesionálnímu použití
Marek Laurenčík a kolektiv

65507

Excel 2019

kontingenční tabulky, prezentace, příklady
Marek Laurenčík
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 256 stran,
cca 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-2471-8

Microsoft Teams
66506

Nové vydání knihy přináší veškeré aktualizace tak, jak je Microsoft
postupně uvádí na trh: tmavý a světlý režim, možnosti nového
nastavení nabídky Start, Windows Ink, Zabezpeční Windows,
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, 272 stran, 299 Kč, 13,81 �, ISBN 978-80-271-2438-1

Excel 2016 a 2019 – pokročilé
nástroje funkce, databáze,

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

Praktická příručka pro týmovou spolupráci
Jaroslav Šindler

Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský

Excel 2019

Publikace vás naučí
pracovat s uživatelsky
přívětivým redakčním systémem, který vám pomůže
vytvořit krásné webové
stránky, blogy nebo jiné
aplikace a spravovat je
při jejich provozu.
17×24 cm, asi 320 stran,
cca 369 Kč, 15,38 �,
ISBN 978-80-271-0178-8

Podrobný průvodce uživatele
Miroslav Navarrů

65506

Záznam, úprava a programování maker
Marek Laurenčík

Průvodce uživatele – 2., přepracované
a aktualizované vydání

Potřebujete se zorientovat
ve Windows 10 a jeho
aktualizacích? Autoři vás
seznámí s dostupnými
aplikacemi, s novinkami ve
Windows 10 Anniversary
Update i novým Creates
Update.
14×21 cm, 160 stran,
169 Kč, 7,81 �,
ISBN 978-80-271-2439-8

65505

67012

Další verze nejoblíbenějšího kancelářského
balíku programů přináší
řadu podstatných změn
a vylepšení. 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

Programování v Excelu 2013
a 2016

Windows 10

Snadno a rychle – 2., přepracované
a aktualizované vydání
Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský

65504

Průvodce uživatele
Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský

66004

65003

Office 2019

Praktické použití funkcí
v Excelu
Pavel Lasák

Užitečná publikace pro
uživatele Excelu, kteří
potřebují zapojit několik
nástrojů do jednoho
celku tak, aby výsledkem
byly funkční tabulky
a grafy, které na začátku
chtěli.
17×24 cm, 256 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-2026-5

Dotaz a odpověď, takhle
jednoduše dostanete
návod na vyřešení vašich
otázek – jak propojit dvě
tabulky, jak rozdělit jméno
a příjmení, jak spočítat
opakující se hodnotu
ve sloupci aj.
17×24 cm, asi 224 stran,
cca 299 Kč, 12,46 €,
ISBN 978-80-271-1303-3

Zoner Photo Studio X

Fotografujeme digitální
bezzrcadlovkou

moderní průvodce krok za krokem
Josef Pecinovský

17×24 cm, 192 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5812-1

Martin Lukeš

Je nejúspěšnějším
českým programem pro
správu, prohlížení a úpravu digitálních fotografií.
Kniha není pojata jako
souvislý text, ale vždy
na dvoustraně řeší jeden
konkrétní problém.
16×24 cm, 192 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-271-0356-0

66001

Nebojte se počítače
pro Windows 10 a Android
Miroslav Navarrů,
Nora Izabella Wals

67009

67011

66502

65501

14×21 cm, 176 stran,
149 Kč, 6,88 �,
ISBN 978-80-247-5761-2

Naučit se dobře fotit může úplně každý! Praktická a návodná
kniha zavede čtenáře do světa digitální fotografie a zejména pak
do nejnovějších trendů – focení digitálními bezzrcadlovkami.
Seznámí vás s novou technikou i se všemi hlavními fotografickými žánry, ale především na mnoha příkladech ukáže, jak
správně nastavit fotoaparát, jak fotit v nejrůznějších prostředích
a podmínkách, i jak zvádnout složité kompozice.
23×21 cm, šitá vazba, asi 216 stran, cca 399 Kč, 16,63 €,
ISBN 978-80-271-1226-5

Drony

Photoshop Elements 15

Pinnacle Studio 21

17×24 cm, asi 224 stran,
cca 349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-0775-9

17×21 cm, 328 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0272-3

14×21 cm, 136 stran,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0732-2

Jan A. Novák

Michael Gradias

Josef Pecinovský

Drony – fotografování z ptačí
perspektivy Co všechno potřebujete

vědět o dronech a jejich využití pro leteckou
fotografii a video Petr Jan Juračka a kol.

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

Fotoportréty
7624

Mojmír Král, David Král

67002

65001

Komunikace na počítači
pro seniory

67015

Digitální fotografie

Pavel Scheufler

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

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Zdravotnické lékařské obory

82

Na následujících stranách najdete knižní nabídku zdravotnické
redakce nakladatelství, která téměř 30 let 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
19114

Český lékopis 2017 –
Doplněk 2020

Český lékopis 2017 –
Doplněk 2020

1. díl, 2. díl
Tištěná verze

Ministerstvo zdravotnictví ČR

15078

Barevný atlas farmakologie
19113

překlad 5. anglického vydání
Heinz Lüllmann, Klaus Mohr,
Lutz Hein

Překlad doplněného
a aktualizovaného vydání
mimořádně úspěšné
publikace, která byla
přeložena již do 15 jazyků.
Páté anglické vydání
vydalo nakladatelství
Thieme v roce 2018.
14×21 cm, pevná vazba,
400 stran, 799 Kč, 36,91 �,
ISBN 978-80-271-2271-4

Elektronická verze na flash disku

Flash disk, 2999 Kč, 124,96 �,
EAN 8594049240821

Ministerstvo zdravotnictví ČR
21×30 cm, pevná vazba, 2040 stran,
2999 Kč, 124,96 �,
ISBN 978-80-271-1757-4

1652

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, 23,96 �,
ISBN 978-80-247-4157-4

5., zcela přepracované a doplněné vydání

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.

é společnosti
Cena České internistick
ydání
ČLS JEP 2005 za třetí v

Cena předsednictva ČLS
za třetí vydání

JEP 2005

Antibiotika
systematika, vlastnosti, použití
Jiří Beneš

B

R
E S T S E LL E

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, 31,96 �,
ISBN 978-80-271-0636-3

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

nejlepší
Cena Jaroslava Jirsy za
učebnici roku 2018

B E S T S E LL

ER

20×25 cm, pevná vazba, 1008 stran, 2349 Kč, 108,52 �,
ISBN 978-80-247-5558-8

Psychofarmakoterapie
15016

JEP

é společnosti
Cena České internistick
a 4. vydání
ČLS JEP za rok 2010 z

16×24 cm, pevná vazba,
256 stran, 199 Kč, 8,29 €,
ISBN 978-80-247-4713-2

Jan Švihovec 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 editorů prof.
MUDr. Josefa Marka, DrSc., a prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D.,
knihu sepsalo 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, 1399 Kč, 55,96 �,
ISBN 978-80-247-5078-1

15041

Cena předsednictva ČLS
za rok 2019

Jiří Vítovec a kolektiv

Farmakologie

Josef Marek, Michal Vrablík a kolektiv
20
Cena ČLS JEP za rok 20

4016

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění
3., zcela přepr. a dopl. vydání

4046

Markova farmakoterapie
vnitřních nemocí

17×24 cm, 256 stran,
449 Kč, 17,96 €,
ISBN 978-80-247-4532-9

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, 25,56 �,
ISBN 978-80-247-3169-8

1578

BE

S T S E LL E R

Klinická farmacie II

Jiří Vlček, Magda Vytřísalová
a kolektiv

Jiřina Martínková a kolektiv

2007
Cena za nejlepší učebnici
kce ČLS JEP
Výboru farmakologické se
za první vydání

1590

Jiří Vlček, Daniela Fialová a kolektiv

stručně, jasně, přehledně
Jan Dreher

Praktický přehled dávkování, farmakologie,
lékových interakcí
a vedlejších účinků nejdůležitějších psychofarmak,
léčby v gerontopsy
chiatrii a psychiatrických
indikacích.
12×21 cm, 216 stran,
490 Kč, 19,60 €,
ISBN 978-80-271-0133-7

19083

pro studenty zdravotnických oborů
2., zcela přepracované a doplněné vydání

Klinická farmacie I
2488

Farmakologie

Základy všeobecnej farmakológie
Ve slovenštině
Martin Kertys a kolektiv

17×24 cm, asi 168 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1746-8

19091

Mozek a farmaka
Farmakologická modifikace
chování
Ladislav Hess, Jiří Slíva

17×24 cm, asi 304 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1199-2

Zdravotnické lékařské obory
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Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie
Komplexní kineziologický rozbor

diagnostika a léčba, 2., doplněné vydání
Eva Rychlíková

H. Wittlinger, D. Wittlinger,
A. Wittlinger, M. Wittlinger

17×24 cm, 176 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-247-4084-3

Bechtěrevova nemoc

3047

Angličtina pro fyzioterapeuty
Helena Gogelová

1320

Lymfotaping
19020

Jitka Kobrová, Robert Válka

Terapeutické využití tejpování v lymfologii
Jitka Kobrová

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, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-0181-8

Fyzikální léčebné metody
pro praxi
Leoš Navrátil 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, 11,96 €,
ISBN 978-80-271-0182-5

Kniha seznamuje se současným stavem a využitím
fyzikální terapie včetně
nejnovějších poznatků
např. z oblasti robotické
rehabilitace a fototerapie.
Je určena studentům
i odborníkům v praxi.
17×24 cm, 200 stran,
390 Kč, 15,60 €,
ISBN 978-80-271-0478-9

Klinická kineziologie
a patokineziologie
1. díl, 2. díl
Ivan Dylevský

Klinický pohled na kineziologii, patokineziologii a propojení obojího s biomechanikou.
Nepostradatelná kniha pro
studenty specializovaných
VŠ včetně mediků, lékaře
i odborné pracovníky.
20×29 cm, pevná vazba,
asi 1072 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-0230-3

19037

69026

Palpační techniky Anatomie
povrchu těla pro fyzioterapeuty

Lymfatické masáže
Manuální lymfodrenáž
celého těla

Bernhard Reichert

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, 15,40 �,
ISBN 978-80-247-3531-3

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,
208 stran, 590 Kč, 23,60 €,
ISBN 978-80-271-2297-4

Terapeutické využití tejpování
19019

1331
15068

Funkční poruchy kloubů
končetin

15084

19030

15011

19013
1330

2482

15063

Překlad 3., zcela přepracovaného vydání
Václav Vojta, Annegret Peters

Medicína přírodních léčivých
zdrojů minerální vody

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, 31,96 �,
ISBN 978-80-271-0505-2

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, 15,96 €,
ISBN 978-80-271-2096-3

Manuální lymfodrenáž podle
dr. Voddera Praktický průvodce

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

Ilustrovaný manuál akupunkturních bodů
Yu-Lin Lian, Chun-Yan Chen, Michael
Hammes, Bernard C. Kolster

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, 21,16 �,
ISBN 978-80-247-2710-3

3090

Návod na aktivní život a průvodce cvičením
Andrea Levitová, Markéta Hušáková

Obrazový atlas akupunktury

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

14×21 cm, šitá vazba,
112 stran, 199 Kč, 7,96 �,
ISBN 978-80-247-4836-8

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, 27,60 �,
ISBN 978-80-271-0105-4

Technika masáže v rehabilitaci

Blanka Hošková

17×24 cm, 328 stran, 459 Kč, 18,36 €,
ISBN 978-80-247-0722-8

Akupresura v praxi

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, 19,96 �,
ISBN 978-80-271-0084-2

Zdravotně-kompenzační
cvičení Andrea Levitová,

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.

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, 13,96 �,
ISBN 978-80-271-0874-9

Rehabilitace motoriky člověka

Překlad 19. vydání
Ulrich Storck

Vladimír Janda a kolektiv

15020

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, 21,16 €,
ISBN 978-80-247-2899-5

Fyziologie a léčebné postupy
Olga Švestková, Yvona Angerová,
Rastislav Druga, Jan Pfeiffer, Jiří Votava

Svalové funkční testy

Funkční poruchy pohybového systému
Radana Poděbradská

19028

Manuál a algoritmy
Jiří Poděbradský, Radana Poděbradská

19044

1332

Fyzikální terapie

20×25 cm, pevná vazba,
408 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-0670-7

Vlastimil Tesař

17×24 cm, 96 stran,
189 Kč, 8,73 �,
ISBN 978-80-247-5456-7

6974

69024

Klasické masáže

Sportovní masáže

Vlastimil Tesař

17×24 cm, 104 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5528-1

Publikace se symbolem

Vlastimil Tesař

17×24 cm, 120 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5415-4

též jako e-kniha
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Gynekologie a porodnictví

!

2., přepracované a doplněné vydání
Aleš Roztočil a kolektiv

Porodnictví
15069

Moderní porodnictví

1539

Po 50 letech vychází nová
publikace, která přináší
znalosti o vzájemné interakci těhotenství a nemocí
ze všech medicínských
oborů a řešení těhotenských a peripartálních
patologií.
20×25 cm, pevná vazba,
368 stran, 999 Kč, 41,63 �,
ISBN 978-80-271-2009-3

i úspěšné publikace

Již třetí vydání velm

15004

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, 63,96 €,
ISBN 978-80-247-4529-9

a řešení vybraných závažných
peripartálních stavů
Tomáš Binder a kolektiv

v kostce
Aleš Roztočil a kolektiv

19133

Zdeněk Hájek, Evžen Čech, Karel Maršál a kol.

15062

3., zcela přepracované a doplněné vydání

4014

Nemoci v těhotenství

Porodnictví

21×29 cm, pevná vazba, 656 stran, 1595 Kč, 63,80 €,
ISBN 978-80-247-5753-7

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, 23,60 �,
ISBN 978-80-247-5604-2

Přehled gynekologie – pracovní minimum
pro praxi, zaručující úspěch
Pavel Čepický

1 4×21 cm, asi 152 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3027-6

Porodnictví v rozsahu ke
státní zkoušce. Pochopíte
podstatu oboru a získáte
objem informací, který
vás nezahltí. Přehledná,
didaktická publikace
s četnými názornými
obrázky.
17×24 cm, šitá vazba,
592 stran, 999 Kč, 41,63 �,
ISBN 978-80-271-2098-7

Výpravná celobarevná 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.

Kapitoly z diferenciální
diagnostiky v gynekologii
a porodnictví

15060

Moderní gynekologie
2., přepracované a doplněné
vydání
Aleš Roztočil a kolektiv

21×30 cm, pevná vazba,
asi 568 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2005-5

Chirurgie, ortopedie, traumatologie
Umění a mistrovství úrazové chirurgie
Asher Hirshberg, Kenneth L. Mattox
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, 19,96 �,
ISBN 978-80-271-0730-8

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 míněna především jako
učebnice, ale stává se nepostradatelnou příručkou pro každého
chirurga.
17×24 cm, šitá vazba, 512 stran, 589 Kč, 23,56 �,
ISBN 978-80-247-3770-6

Cílem publikace je
předložit základní fakta
a informace o oboru
chirurgie. Autor je špičkový
chirurg s  dlouholetou
pedagogickou zkušeností
v pregraduální
i postgraduální výuce.
17×24 cm, šitá vazba,
192 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1235-7

Zcela nové, přepracované a aktualizované vydání úspěšné učebnice
nakladatelství Grada. Informace jsou podávány v bodech s důrazem
na to, co se na školách přednáší, co se vyžaduje při klinické výuce
a co se zkouší. Publikaci ocení studenti medicíny, mladí lékaři před
specializační zkouškou z chirurgie, ale také lékaři ostatních medicínských oborů a sestry-specialistky.
12×21 cm, šitá vazba, 512 stran, 749 Kč, 29,96 �,
ISBN 978-80-247-1005-1

15093

Praktické postupy
John R. Fowler,
Nandkumar M. Rawool

Specializovanou unikátní
monografii využijí nejen
odborníci na zobrazovací
metody, ale také lékaři
na urgentních příjmech
a traumatologických
odděleních a chirurgové
v denní praxi.
17×24 cm, šitá vazba,
192 stran, 749 Kč, 31,21 €,
ISBN 978-80-247-3449-1

Chlumského cena ČSOT
za rok 2017

Peter Ihnát

Chirurgie – stručný atlas
operací a výkonů
Volker Schumpelick

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, 19,96 €,
ISBN 978-80-247-4531-2

15018

15001

15094

Chirurgie ruky 2., aktualizované
a doplněné vydání

Aortální nedomykavost

Estetické operace nosu
v klinické praxi

Jan Vojáček, Pavel Žáček,
Jan Dominik a kolektiv

Jaroslav Pilný, Roman Slodička
a kolektiv
Chlumského cena ČSOT
ydání
za rok 2011 za první v

1589

19098

Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt, Tomáš Dědek
a kolektiv

1275

2., doplněné a přepracované vydání

Základy chirurgie pro studenty lékařských
fakult
Jiří Páral a kolektiv

Základní chirurgické techniky
a dovednosti
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, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-0334-8

Chirurgická propedeutika

Chirurgie v kostce

Ultrazvuk ruky a horní končetiny

15029

Miroslav Zeman, Zdeněk Krška a kolektiv

15049

Třetí, doplněné a přepracované vydání

Top Knife
1580

Chirurgická propedeutika

17×24 cm, šitá vazba, 504 stran,
899 Kč, 35,96 �,
ISBN 978-80-271-0180-1

JE
Cena předsednictva ČLS P
za rok 2016

17×24 cm, pevná vazba,
512 stran, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-247-5685-1

Jan Měšťák

20×25 cm, pevná vazba, 208 stran,
295 Kč, 11,80 �,
ISBN 978-80-271-2593-7

26697

15006

19124

Rub a líc plastické chirurgie

Chirurgie hlavových
a periferních nervů
s atlasem přístupů

Zhoubné nádory močového
měchýře

Jan Měšťák, Ondřej Měšťák

14×21 cm, pevná vazba,
128 stran, 229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-3025-2

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Radek Kaiser a kolektiv
JE
Cena předsednictva ČLS P
za rok 2016
rochirurgické
Cena výboru České neu
rok 2016
společnosti ČLS JEP za

21×29 cm, pevná vazba,
232 stran, 499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-247-5808-4

Alexandr Poprach a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
asi 208 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2503-6

Bolest na hrudi

4057

15082

Perioperační péče

20×25 cm, pevná vazba, asi 584 stran,
cena neurčena, ISBN 978-80-271-3099-3

17×24 cm, 368 stran,
399 Kč, 15,96 �,
ISBN 978-80-247-4414-8

Intraoperační a perioperační
endoskopie a kombinované
výkony na trávicí trubici

Michaela Schneiderová

Zcela přepracované
a aktualizované vydání
úspěšné publikace vzniklé
pod vedením prof. MUDr.
Pavla Dungla, DrSc. Zásadně
doplněné jsou texty především z oblasti traumatologie.
21×29 cm, pevná vazba,
1192 stran,
1950 Kč, 78,00 �,
ISBN 978-80-247-4357-8

20×25 cm, šitá vazba,
asi 280 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2290-5

15086

1591

19043

Chirurgie v extrémních podmínkách Odborný přehled pro
lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích Marcel Hájek a kol.

Pooperační stavy
příznaky, diagnostika, postupy,
Překlad 1. vydání

17×24 cm, pevná vazba,
asi 398 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2527-2

2., přepracované a doplněné vydání
Pavel Dungl a kolektiv

M. Stašek, O. Urban a kolektiv

Dětská neurochirurgie

David Krahulík, Eva Brichtová
a kolektiv

James W. Heitz a kolektiv

rok 2005
Cena Josefa Hlávky za
za první vydání

17×24 cm, šitá vazba, 400 stran,
790 Kč, 31,60 �,
ISBN 978-80-271-0873-2

17×24 cm, pevná vazba, 584 stran,
490 Kč, 20,58 �,
ISBN 978-80-247-4587-9
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Ortopedie

Karel Lukáš, Josef Kautzner,
Jiří Hoch a kolektiv

1681

19157

Zdravotnické lékařské obory

Karlovy
Cena rektora Univerzity
ydání
za rok 2005 za první v

Akutní kardiologie
Třetí, přepracované a doplněné vydání

Kardiologie

Jiří Kettner, Josef Kautzner a kolektiv

Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart, Robert Hatala,
Eva Goncalvesová, Peter Hlivák a kolektiv

1 1×20 cm, pevná vazba, asi 740 stran,
cena neurčena, ISBN 978-80-271-3096-2

Unikátní učebnice kardiologie s mimořádně rozsáhlou obrazovou dokumentací
a archivem videí v deseti dílech.
4021

Srdeční arytmie praktické
poznámky k interpretaci
a léčbě Překlad 8. vydání
David H. Bennett

19127

Svazek I–V, 21×29 cm, šitá vazba, 2345 Kč, 93,90 �,
ISBN 978-80-271-1439-9

19128

Svazek VI–X, 21×29 cm, šitá vazba, 2345 Kč, 93,90 �,
ISBN 978-80-271-1997-4

17×24 cm, šitá vazba,
384 stran, 499 Kč, 23,05 �,
ISBN 978-80-247-5134-4

EKG stručně, jasně, přehledně

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

Ursula Wilkenshoff,
Irmtraut Kruck

14×21 cm, asi 304 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2592-0

Aortální nedomykavost

15034

4088

Kardiologie pro nelékařské
zdravotnické obory

EKG pro záchranáře
nekardiology

17×24 cm, pevná vazba, 224 stran,
299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-271-0468-0

14×21 cm, 96 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5307-2

Alan Bulava

Táňa Bulíková

2481

4089

Kardiologie pro sestry
Obrazový průvodce

EKG pre záchranárov
nekardiológov
Ve slovenštině

Kolektiv autorů

17×24 cm, šitá vazba, 256 stran,
370 Kč, 14,80 �,
ISBN 978-80-247-4083-6

14×21 cm, 96 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5308-9

20×25 cm, pevná vazba,
720 stran, 389 Kč, 17,97 �,
ISBN 978-80-247-4300-4
19034

Kniha pouze
v elektronické podobě

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

Radiační ochrana při
rentgenových výkonech –
to nejdůležitější pro praxi
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

JE
Cena předsednictva ČLS P
za rok 2016

4016

Michael Földi, Ethel Földi
a kolektiv

Jan Vojáček, Pavel Žáček,
Jan Dominik a kolektiv

Táňa Bulíková

1678

Lymfologie Překlad 7. vydání

František Várnay, Pavel Homolka, Leona
Mífková, Petr Dobšák
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,
312 stran, 990 Kč, 39,60 �,
ISBN 978-80-271-2552-4

15044

15092

Příručka echokardiografie
Překlad 6. vydání

Spiroergometrie v kardiologii
a sportovní medicíně

Přehledná 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, 13,96 �,
ISBN 978-80-247-4192-5

15001

14×21 cm, pevná vazba, 276 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5006-4

ularizační/
Cena rektora JU za pop
2017
přehledové dílo za rok

Překlad 4. vydání
Ralph Haberl

Vrozené srdeční vady
v dospělosti

2., zcela přepracované a doplněné vydání
Jana Rubáčková Popelová a kolektiv

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, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-247-5685-1

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění 3., zcela přepracované a doplněné vydání Jiří Vítovec,
Jindřich Špinar, Lenka Špinarová a kol.

Zcela přepracované
vydání originální domácí
knihy, která byla přeložena i v USA. Na přilo
ženém DVD najdete
téměř 1000 instruktivních
videí s popisy.
20×25 cm, pevná vazba,
584 stran,
990 Kč, 39,60 €,
ISBN 978-80-271-0696-7

15097

Jan Janoušek a kolektiv

EKG do kapsy
19066

Překlad 7. vydání
John R. Hampton

1674

1587

1691

EKG a dysrytmie v dětském
věku 3., zcela přepracované
a doplněné vydání

19039

19156

Kardiologie, gastroenterologie, vnitřní lékařství, onkologie

Třetí, aktualizované
vydání moderní praktické
příručky určené především
praktickým lékařům,
internistům a kardiologům,
kteří potřebují základní
znalosti kardiovaskulární
farmakologie.
16×24 cm, pevná vazba,
256 stran, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-247-4713-2

Publikace se symbolem

Léčba kardiovaskulárních
onemocnění 2., aktualizované a dopl-

něné vydání Jiří Vítovec, Jindřich Špinar,
Lenka Špinarová, Ondřej Ludka a kol.

společnosti
Cena České internistické
a první vydání
ČLS JEP za rok 2019 z

Vzhledem k rychlému
pokroku medicíny v některých oblastech kardiologie
přináší 2. vydání knihy
aktualizaci a doplnění
moderních postupů léčby
srdečních a cévních
onemocnění.
17×24 cm, pevná vazba,
256 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-2931-7

též jako e-kniha

Nové trendy a mezioborové souvislosti
Milan Lukáš a kolektiv

Josef Marek, Michal Vrablík a kolektiv
Cena předsednictva ČLS
za rok 2019

JEP

é společnosti
Cena České internistick
a 4. vydání
ČLS JEP za rok 2010 z

é společnosti
Cena České internistick
ydání
ČLS JEP 2005 za třetí v
JEP 2005
Cena předsednictva ČLS
za třetí vydání

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 editorů prof.
MUDr. Josefa Marka, DrSc., a prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D.,
knihu sepsalo 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, 1399 Kč, 55,96 �,
ISBN 978-80-247-5078-1

20
Cena ČLS JEP za rok 20

Užitečné tabulky pro praxi
nejen v interních oborech
Ondřej Hloch

cké společnosti
Cena České internisti
ČLS JEP za rok 2019

B E S T S E LL

ER

David Peřan, Patrik Christian Cmorej,
Marcel Nesvadba
Kniha představuje téma
pacienta s dušností
z pohledu primárního
kontaktu, kdy lékař rozhoduje o postupu rychle
a musí se spoléhat na
základní fyzikální vyšetření a odběr anamnézy.
14×21 cm, 176 stran,
289 Kč, 11,99 �,
ISBN 978-80-271-1682-9

Nemocné rozhovory

Komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich blízkými
Ladislav Kabelka
Monografie uznávaného
geriatra a paliatra
se zaměřuje na dobrou
klinickou praxi v komunikaci zdravotníků,
pacienta a jeho blízkých
v náročném prostředí
paliativní péče.
17×24 cm, 240 stran,
379 Kč, 15,79 �,
ISBN 978-80-271-1688-1

19105

19084

společnosti
Cena České internistické
1. místo
ČLS JEP pro rok 2019 –
hirurgické
Maydlova cena České c
ok 2018
společnosti ČLS JEP za r

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, 19,96 �,
ISBN 978-80-271-0311-9

Dušnost v prvním kontaktu

19086

15081

Potřebujete si zopakovat internu? V knize najdete, co potřebujete. Je určena praktickým lékařům, internistům i lékařům
ostatních odborností, ale také medikům.
Je rozdělena na část propedeutickou a speciální. Propedeutika
je stále základem, čtenář se seznámí se základními principy
vyšetřování. Ty jsou hlavním předpokladem nejen pro správnou
diagnostiku, ale i léčbu. Druhá část je věnována podoborům
vnitřního lékařství. Terapie je probrána jen v zásadních rysech,
rovněž tak vzácná onemocnění.
17×24 cm, šitá vazba, 464 stran, 599 Kč, 23,96 €,
ISBN 978-80-271-2289-9

1699

Refluxní choroba jícnu –
GERD

Marcelo F. Vela, Joel E. Richter,
John E. Pandolfino a kolektiv

17×24 cm, 280 stran,
290 Kč, 12,18 €,
ISBN 978-80-247-4063-8

15082

Karel Lukáš, Jiří Hoch a kolektiv

15026

Miroslav Souček, Petr Svačina a kolektiv

Karel Lukáš, Josef Kautzner,
Jiří Hoch a kolektiv

Nemoci střev

Vnitřní lékařství v kostce

15030

20
Cena ČLS JEP za rok 20

Bolest na hrudi

20×25 cm, pevná vazba, asi 584 stran,
cena neurčena, ISBN 978-80-271-3099-3

Kniha zkušeného autorského kolektivu shrnuje
nejnovější poznatky v léčbě
idiopatických střevních
zánětů publikované
v posledních dvou až třech
letech v domácím i světovém písemnictví.
20×25 cm, pevná vazba,
248 stran, 599 Kč, 24,96 �,
ISBN 978-80-271-1208-1

Intraoperační a perioperační
endoskopie a kombinované
výkony na trávicí trubici

Martin Stašek, Ondřej Urban a kol.

Celobarevná monografie
sepsaná předními odborníky komplexně zpracovává
dané téma. Ocení ji nejen
gastroenterologové, ale
i chirurgové, internisti,
pediatři a další specialisté.
20×25 cm, pevná vazba,
736 stran,
499 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-271-0353-9

20×25 cm, šitá vazba,
asi 280 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2290-5
15032

Hepatologie
3. vydání 2018

Petr Hůlek, Petr Urbánek
a kolektiv
JEP za nejlepší
Cena předsednictva ČLS
11 za 1. vydání
knižní publikaci za r. 20

3019

15017

Urgentní gastroenterologie
Překlad 3. vydání

Ladislav Chrobák a kolektiv

Tony C. K. Tham, John S. A.
Collins, Roy Soetikno

17×24 cm, 244 stran,
355 Kč, 14,20 €,
ISBN 978-80-247-1309-0

17×24 cm, šitá vazba, 388 stran,
499 Kč, 20,79 €,
ISBN 978-80-271-0157-3

1015

1680

Physical Examination in
Internal Medicine Reprint of
the Bestseller L. Chrobák, T.

Propedeutika a vyšetřovací
metody vnitřních nemocí
2., přeprac. a doplněné vydání

Gral, J. Kvasnička and coworkers

J. Špinar, O. Ludka a kolektiv

16×23 cm, 240 stran,
635 Kč, 25,40 €,
ISBN 978-80-247-0617-7

Histiocytární neoplazie a další
vybrané velmi vzácné krevní
nemoci

17×24 cm, 336 stran,
479 Kč, 19,16 €,
ISBN 978-80-247-4356-1

1688

Kapesní atlas hematologie
Překlad 6., přepracovaného vydání
Torsten Haferlach, Ulrike Bacher,
Harald Theml, Heinz Diem

Zdeněk Král, Zdeněk Adam a kolektiv
Publikace mapuje velmi
vzácné choroby, jimž nejsou v běžných učebnicích
hematologie věnovány
samostatné kapitoly. Účelem je pomoci pacientům
a lékařům s časným rozpoznáním těchto chorob.
20×25 cm, pevná vazba,
292 stran, 699 Kč, 29,13 �,
ISBN 978-80-271-1250-0

20×25 cm, pevná vazba, 768 stran,
1670 Kč, 66,80 �,
ISBN 978-80-271-0394-2

Propedeutika vnitřního
lékařství Nové, zcela přepracované vydání doplněné testy

15014

5., zcela přepracované a doplněné vydání

Idiopatické střevní záněty
19093

Markova farmakoterapie
vnitřních nemocí

19157

Zdravotnické lékařské obory
1578

86

Klinické vyšetření – moderní
propedeutika Rady – tipy – návody
pro praxi James Thomas,
Tanya Monaghan a kolektiv

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, 39,96 �,
ISBN 978-80-271-0108-5

14×21 cm, 232 stran,
699 Kč, 27,96 €,
ISBN 978-80-247-4787-3
19085

Oční projevy systémových
onemocnění
Alexandr Stěpanov,
Jan Studnička a kolektiv

20×25 cm, pevná vazba,
asi 432 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1683-6

19065

19143

15023

Maligní onemocnění, psychika
a stres příběhy pacientů
s komentářem psychologa

Trombóza a malignita

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství
2., doplněné a přeprac. vydání

Jana Hirmerová a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
asi 184 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3051-1

Zdeněk Adam a kolektiv

17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 11,96 €,
ISBN 978-80-271-2539-5

Z. Zadák, E. Havel a kolektiv

é společnosti
Cena České internistick
1. místo
ČLS JEP za rok 2017 –
é společnosti
Cena České internistick
a první vydání
ČLS JEP za rok 2007 z

20×25 cm, pevná vazba,
448 stran, 849 Kč, 33,96 �,
ISBN 978-80-271-0282-2

19124

15090

19022

Zhoubné nádory močového
měchýře

Chorobné znaky a příznaky,
diferenciální diagnostika
2., přepracované a aktualizované
vydání K. Lukáš, A. Žák a kol.

Vnitřní lékařství pro nelé
kařské zdravotnické obory
2., zcela přeprac. a doplněné
vydání Leoš Navrátil a kolektiv

20×25 cm, pevná vazba,
asi 1048 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2576-0

17×24 cm, šitá vazba, 560 stran,
449 Kč, 20,74 €,
ISBN 978-80-271-0210-5

Alexandr Poprach a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
asi 208 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2503-6

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

k 2014
Cena ČIS ČLS JEP za ro
za první vydání
Cena Josefa Hlávky za
za první vydání

rok 2015

monografii
Ocenění za významnou
ní vydání
UK za rok 2015 za prv

Zdravotnické lékařské obory

87

Neurologie
David Krahulík, Eva Brichtová
a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
asi 398 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2527-2

Eva Rychlíková

17×24 cm, 240 stran,
399 Kč, 15,96 �,
ISBN 978-80-271-2096-3
25067

27521

Nervové buňky a jejich svět

Vyšetření a výzkum mozku
Pro psychology, pedagogy a další
nelékařské obory

Miroslav Orel

17×24 cm, 216 stran,
299 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-247-5070-5

Neuroradiologie
Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

Neurologie pro studium i praxi
1596

15086

Dětská neurochirurgie

3080

Diagnostická radiologie

15068

Funkční poruchy kloubů
končetin diagnostika a léčba,
2., doplněné vydání

2., přepracované a doplněné vydání
Zdeněk Seidl

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, 59,60 €,
ISBN 978-80-247-4546-6

Miroslav Orel, Roman Procházka
a kolektiv

17×24 cm, 184 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5539-7

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, 23,80 �,
ISBN 978-80-247-5247-1

Ostatní obory a další literatura

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, 31,60 €,
ISBN 978-80-271-0873-2

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., přepracované a doplněné vydání
Barbora Jindrová, Martin Stříteský,
Jan Kunstýř a kolektiv

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, 15,96 �,
ISBN 978-80-247-5632-5

16033

3083

25095

Reinhard Larsen

Klinická propedeutika
v urgentnej medicíne
Ve slovenštině

Dětská přednemocniční
a urgentní péče Druhé,
přepracované a doplněné vydání

20×25 cm, pevná vazba,
asi 1220 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-247-2217-7

Viliam Dobiáš

Vladimír Mixa, Pavel Heinige a kol.

17×24 cm, 208 stran,
399 Kč, 15,96 €,
ISBN 978-80-247-4570-1

17×24 cm, pevná vazba,
asi 424 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3088-7

Tomáš Vymazal, Pavel Michálek,
Olga Klementová a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
asi 712 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1230-2

19131

19097

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny

17×24 cm, asi 304 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3020-7

14×21 cm, 240 stran,
369 Kč, 15,50 €,
ISBN 978-80-247-4530-5

19147

15023

19059

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství
2., doplněné a přeprac. vydání

Vyšetřovací metody
v optometrii a interpretace
jejich výsledků v praxi

20×25 cm, pevná vazba,
448 stran, 849 Kč, 33,96 €,
ISBN 978-80-271-0282-2

17×24 cm, 128 stran,
245 Kč, 9,80 �,
ISBN 978-80-271-2071-0

Z. Zadák, E. Havel a kolektiv
é společnosti
Cena České internistick
1. místo
ČLS JEP za rok 2017 –
é společnosti
Cena České internistick
a první vydání
ČLS JEP za rok 2007 z

Bolest na hrudi

Karel Lukáš, Josef Kautzner,
Jiří Hoch a kolektiv

2 0×25 cm, pevná vazba, asi 584 stran,
cena neurčena, ISBN 978-80-271-3099-3
é společnosti
Cena České internistick
ČLS JEP za rok 2016

Komentované kazuistiky z přednemocniční neodkladné péče

David Peřan, Patrik Christian Cmorej,
Jaroslav Pekara, Marcel Nesvadba a kol.
Soubor reálných kazuistik
z přednemocniční neodkladné péče doplněných
vždy komentářem autorů,
kteří mají bohaté zkušenosti
z práce zdravotnického
záchranáře a praktického
lékaře.
14×21 cm, 240 stran,
389 Kč, 16,21 �,
ISBN 978-80-271-3008-5

Roman Remeš, Silvia Trnovská
a kolektiv

Point of care ultrazvuk
u kritických stavů Point of Care
Ultrasonography in Critical Care

12×18 cm, šitá vazba,
asi 184 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3058-0

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, 63,96 �,
ISBN 978-80-247-4053-9

4015

Klinická propedeutika v urgentní
medicíně
2., přepracované a doplněné vydání
Viliam Dobiáš

Miroslav Durila

Překlad 6. vydání
Paul G. Barash, Bruce F. Cullen,
Robert K. Stoelting 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, 13,80 �,
ISBN 978-80-247-5612-7

Anesteziologie
překlad 11. německého vydání

Anesteziologie k atestaci
a další aktuální témata

Klinická anesteziologie

Praktické postupy v anestezii
1584

Praktická anesteziologie

19129

příznaky, diagnostika, postupy,
překlad 1. vydání
James W. Heitz a kolektiv

4048

19043

Pooperační stavy

19157

Kniha vychází z obsahu kurzů lékařské první pomoci v rámci
povinné předatestační přípravy. Využijí ji i lékaři mimo obory
urgentní medicíny, studenti a nelékařští zdravotníci. Koncipována
je jako přehled situací ohrožujících život nebo vedoucích k vážnému ohrožení zdraví. Závažné stavy jsou v ní rozděleny podle
hlavních problémů, s nimiž může být lékař konfrontován. Součástí
je bohatá obrazová dokumentace a DVD s 26 videozáznamy.
17×24 cm, šitá vazba, 228 stran, 499 Kč, 19,96 �,
ISBN 978-80-271-0590-8

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, 29,60 �,
ISBN 978-80-271-0596-0

1543

í medicíny a medicíny
Cena společnosti urgentn
2013 za 1. vydání
katastrof ČLS JEP za rok

19051

Jiří Málek, Jiří Knor a kolektiv

Jana Šeblová, Jiří Knor a kolektiv

Oční lékařství
3095

2., doplněné a aktualizované vydání

Lékařská první pomoc
v urgentních stavech

15037

Urgentní medicína v klinické
praxi lékaře

2., přepracované a doplněné vydání
Pavel Kuchynka a kolektiv

Petr Veselý, Pavel Beneš

4052

19085

Vybrané kapitoly z intenzivní
péče Petr Bartůněk,

Oční projevy systémových
onemocnění

Dana Jurásková, Jana Heczková,
Daniel Nalos a kolektiv

Alexandr Stěpanov,
Jan Studnička a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba, 752 stran,
699 Kč, 27,96 €,
ISBN 978-80-247-4343-1

20×25 cm, pevná vazba,
asi 432 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1683-6

Publikace se symbolem

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, 87,96 �,
ISBN 978-80-247-5079-8

též jako e-kniha

1693

Dětská otolaryngologie
nejčastější situace v ambulantní
praxi

2., doplněné a aktualizované vydání
Aleš Hahn a kolektiv

2018

14×21 cm, 144 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-4177-2

19034

Ultrasound examination
of the lower limbs
2nd edition, revised and updated

14×21 cm, asi 144 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3045-0

Dalibor Musil, et al.

17×24 cm, 168 stran,
499 Kč, 23,10 �,
ISBN 978-80-271-0657-8

16044

praktická příručka
Jens Niehaus

17×24 cm, šitá vazba, 432 stran, 790 Kč, 31,60 �,
ISBN 978-80-271-2468-8

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

cké společnosti
1. cena České internisti
první vydání
ČLS JEP za rok 2006 za

19001

Jan Vachek, Vladimír Tesař

15086
David Krahulík, Eva Brichtová
a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
asi 398 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2527-2

Ania Carolina Muntau
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, 63,96 €,
ISBN 978-80-247-4588-6

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

17×24 cm, 308 stran,
499 Kč, 19,96 €,
ISBN 978-80-271-0168-9

19147

Point of care ultrazvuk
u kritických stavů Point of Care
Ultrasonography in Critical Care
Miroslav Durila

12×18 cm, šitá vazba,
asi 184 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3058-0
1662

Sociální a preventivní
pediatrie v současném
pojetí
Lubomír Kukla a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
456 stran, 299 Kč, 13,81 €,
ISBN 978-80-247-3874-1

1691

EKG a dysrytmie v dětském
věku 3., zcela přepracované
a doplněné vydání
Jan Janoušek a kolektiv

Aktuální téma – zanedbávání dětí jako jedna z forem
syndromu CAN (syndrom
týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dítěte).
Určeno všem, kteří se
zabývají sociálně-právní
ochranou dětí.
14×21 cm, 200 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-247-5695-0

Dětská neurochirurgie

Překlad 6. vydání

Jozef Kubinyi, Jozef Sabol,
Andrej Vondrák

příčiny, důsledky a možnosti hodnocení
Terezie Pemová, Radek Ptáček

14×21 cm, asi 160 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1261-6

Pediatrie

19018

Principy radiační ochrany
v nukleární medicíně

Zanedbávání dětí

Diabetické onemocnění
ledvin Manuál pro klinickou praxi

1692

společnosti za
Cena České nefrologické
–2006 za 1.vydání
nejlepší monografii 2005

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, šitá vazba, 192 stran,
749 Kč, 31,21 �,
ISBN 978-80-247-3449-1

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, 59,60 �,
ISBN 978-80-247-4546-6

19108

2., zcela přepracované a doplněné vydání
Vladimír Tesař, Ondřej Viklický
a kolektiv

John R. Fowler Jr., Nandkumar
M. Rawool

Didaktická publikace
obsahuje repetitorium
cévní sonografie, vyšetřovací techniku s normálními
nálezy, také patologické
nálezy a stavy po operacích a intervencích. Je
doplněna DVD.
14×21 cm, 328 stran,
645 Kč, 27,09 €,
ISBN 978-80-247-3974-8

Neuroradiologie
Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

Ucelený pohled na obor,
od nejnovějších poznatků o vlivu ionizujícího
záření přes důsledky
poškození tkání po
klinické následky (nemoc
z ozáření), včetně možností radioprotekce.
17×24 cm, 184 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-247-4098-0

1592

1682

Klinická nefrologie

Ultrazvuk ruky a horní
končetiny Praktické postupy

Diagnostická radiologie

Renata Havránková a kolektiv

3080

Lucie Súkupová

19052

19039

epší
Linhartova cena za nejl
3
monografii za rok 201

Klinická radiobiologie

15093

Repetitorium ultrazvukové cévní
diagnostiky a atlas nálezů na DVD
Milan Cholt

Těžiště knihy se 650 názornými obrázky je v UZ vyšetřování břišní
oblasti. Další kapitoly jsou věnovány cévám, lymfatickým uzlinám,
plicím, krku a končetinám. Znázorněny jsou obrazy normální
a patologické. Krátké a výstižné texty obsahují informace, ale
i tipy a triky potřebné pro kvalitní vyšetřování. Určeno začínajícím
sonografistům i zkušeným vyšetřujícím pro osvěžení znalostí.

Radiační ochrana při
rentgenových výkonech –
to nejdůležitější pro praxi

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

Cévní sonografie

Sonografie

Zdeněk Seidl, Andrea Burgetová,
Eva Hoffmannová, Martin Mašek,
Manuela Vaněčková, Tomáš Viták

Kniha pouze
v elektronické podobě

19141

Nosní polypóza
Petr Schalek

Radiologie pro studium i praxi

Diferenciální diagnóza
v pediatrii
Robert Ploier

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, 51,96 �,
ISBN 978-80-247-5007-1

14×21 cm, pevná vazba,
276 stran, 199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-247-5006-4
19075

Data o dětech
Sociálně-právní ochrana dětí
v České republice v datech

Terezie Pemová, Radek Ptáček

17×24 cm, pevná vazba,
asi 480 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1338-5

4077

Laureát Kutvirtovy ceny

Helena Štrofová, Pavel Pochop a kolektiv

20×25 cm, pevná vazba, asi 728 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3052-8

Zdeňka Kuchynková a kolektiv

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, 25,80 �,
ISBN 978-80-271-0572-4

Dětská oftalmologie
Klinické a mezioborové souvislosti

2484

Otorinolaryngologie a foniatrie
v současné praxi

19144

Zdravotnické lékařské obory

1664

15035

88

Pediatrie pro nelékařské
zdravotnické obory
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, 15,96 �,
ISBN 978-80-247-5014-9

Cílem autorů monografie není nahradit učebnici pediatrie a dalších
oborů, kniha je prakticky zaměřená a reflektuje každodenní lékařskou
praxi. Zahrnuje celou šíři problematiky dětského a dorostového
praktického lékařství. Ve speciální části jsou zařazeny kapitoly věnované jednotlivým klinickým oborům. Čtenář se seznámí s moderními
diagnostickými a terapeutickými postupy u nejčastějších diagnóz,
včetně diferenciální diagnostiky. Autory jsou praktičtí lékaři pro děti
a dorost s dlouholetou praxí. Kniha je určena praktickým lékařům pro
děti a dorost, klinickým pediatrům, lékařům spolupracujících oborů
a čerpat z ní mohou i medici.
20×25 cm, pevná vazba, asi 520 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1200-5

20×25 cm, pevná vazba, 736 stran, 1299 Kč, 54,13 �,
ISBN 978-80-271-1745-1

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 �,
ISBN 978-80-247-1284-0

16×24 cm, šitá vazba,
592 stran, 1290 Kč, 51,60 �,
ISBN 978-80-247-4533-6

19115

Antiobezitika – vývoj,
současnost a perspektivy
Farmakoterapie pro klinickou praxi

Jana Hirmerová a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
asi 184 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3051-1

Spiroergometrie v kardiologii
a sportovní medicíně
František Várnay, Pavel Homolka,
Leona Mífková, Petr Dobšák

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,
312 stran, 990 Kč, 39,60 �,
ISBN 978-80-271-2552-4

19105

Histiocytární neoplazie a další
vybrané velmi vzácné krevní
nemoci

Zdeněk Král, Zdeněk Adam a kolektiv

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, 27,96 �,
ISBN 978-80-247-4787-3

Vladimír Janout, Jana Janoutová

Martin Röcken, Martin Schaller,
Elke Sattler, Walter Burgdorf

Další z atlasů nakladatelství Thieme zachovává
osvědčený systém – text
vlevo, barevné tabule vpravo. Přehledné, instruktivní.
Určeno zejména lékařům
v praxi, ale i studentům
medicíny.
14×21 cm, šitá vazba,
416 stran, 999 Kč, 39,96 €,
ISBN 978-80-271-0106-1

Antibiotika

Farmakologie

Jan Švihovec a kolektiv

14×21 cm, asi 160 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3076-4
19091

Mozek a farmaka
Farmakologická modifikace
chování
Ladislav Hess, Jiří Slíva

17×24 cm, asi 304 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1199-2

Kapesní atlas dermatologie

Publikace mapuje velmi
vzácné choroby, jimž nejsou
v běžných učebnicích
hematologie věnovány samostatné kapitoly. Účelem
je pomoci pacientům a lékařům s časným rozpoznáním
těchto chorob.
20×25 cm, pevná vazba,
292 stran, 699 Kč, 29,13 �,
ISBN 978-80-271-1250-0

19152

Medicína založená na důkazu
a klinická epidemiologie

15055

19110

Již sedmé vydání publikace s mnoha schematickými obrázky
a tabulkami svědčí o její úspěšnosti. Kniha je přehledná,
stručná, didaktická. Je určena zejména lékařům bez endokrinologické či diabetologické atestace. Využijí ji tak zejména
lékaři v první linii kontaktu s pacientem, lékaři „emergency“,
internisté a samozřejmě také medici. Najdou v ní rychle právě
to, co potřebují pro každodenní klinickou praxi.
14×21 cm, šitá vazba, 400 stran, 990 Kč, 41,25 �,
ISBN 978-80-271-1040-7

Kapesní atlas hematologie
1688

3091

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

Frank Herrmann, Peter Müller, Tobias Lohmann,
Henri Wallaschofski

12×21 cm, asi 152 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1282-1

Překlad 6., přepracovaného vydání
Torsten Haferlach, Ulrike Bacher,
Harald Theml, Heinz Diem

Jednoduchá a praktická
pomůcka pro pochopení
základů imunity a souvisejících dějů. Bohatě
obrazově vybavená publikace je určena zejména
studentům a mladým
lékařům.
17×24 cm, 104 stran,
249 Kč, 9,96 �,
ISBN 978-80-271-0595-3

Diagnostika a léčba od A do Z – Překlad 7. vydání

Štěpán Svačina

Tělovýchovné lékařství

stručně, jasně, přehledně – 2., doplněné
vydání
Petr Jílek

Endokrinologie pro praxi

Vojtěch Hainer a kolektiv

19143

Imunologie

Předností monografie
jsou nejen komplexní
teoretické, ale i v praxi
uplatnitelné znalosti
o jednotlivých formách
imunodeficiencí – primárních i sekundárních
– a možnostech léčby.
17×24 cm, asi 248 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1273-9

Základy klinické obezitologie
3., přepracované a doplněné vydání

Trombóza a malignita

Vybrané kapitoly
Dalibor Pastucha a kolektiv

3., přepracované a doplněné vydání
Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá
a kolektiv

17×24 cm, šitá vazba, asi 464 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1302-6

Heinrich Kasper

19066

4., přepracované a doplněné vydání
Dana Krejčířová, Pavel Říčan

Nejdůležitější oblasti
psychodiagnostiky,
psychoterapie a klinického
poradenství zahrnuje
čtvrté vydání knihy, které
v posledních letech úspěšně slouží jako základní
učebnice oboru.
17×24 cm, šitá vazba,
608 stran, 639 Kč, 25,56 �,
ISBN 978-80-247-1049-5

19119

1684

Výživa v medicíně a dietetika
Překlad 11. vydání

Imunodeficience

Dětská klinická psychologie

4046

2., aktualizované vydání
Josef Langmeier, Dana Krejčířová

2079

2094

Vývojová psychologie

15104

Ojedinělá lékařská monografie přináší ucelený pohled
na problematiku vývoje nezralých dětí a „follow-up“ péče.
Srovnatelná monografie v domácí literatuře dosud nebyla
vydána.

15012

Daniela Marková, Magdalena Chvílová
Weberová a kolektiv

Alena Šebková, Zdeněk Zíma a kolektiv

nejlepší
Cena Jaroslava Jirsy za
učebnici roku 2018

Základní učebnice oboru
od předních odborníků
z několika lékařských fakult
v ČR. Komplexní kniha k prei postgraduálnímu studiu
obsahuje četné barevné ilustrace, tabulky a schémata.
20×25 cm, pevná vazba,
1008 stran,
2349 Kč, 108,52 €,
ISBN 978-80-247-5558-8

15041

Následná péče – kdy začíná a kdy končí?

Praktické dětské lékařství
19082

Předčasně narozené dítě

89
19092

Zdravotnické lékařské obory

systematika, vlastnosti, použití
Jiří Beneš

BES

Publikace se symbolem

Mimořádná publikace.
Vše potřebné o tématu
v přehledu z domácí
i světové literatury,
komentované vlastními
názory a postoji autora,
který se ATB léčbou
zabývá mnoho let.
16×24 cm, šitá vazba,
600 stran, 799 Kč, 31,96 €,
T S E LL E R ISBN 978-80-271-0636-3

též jako e-kniha

Markova farmakoterapie
vnitřních nemocí

5., zcela přepracované a doplněné vydání
Josef Marek, Michal Vrablík a kolektiv

20
Cena ČLS JEP za rok 20
Cena předsednictva ČLS
za rok 2019

JEP

é společnosti
Cena České internistick
a 4. vydání
ČLS JEP za rok 2010 z

é společnosti
Cena České internistick
ydání
ČLS JEP 2005 za třetí v

19041

JEP 2005
Cena předsednictva ČLS
za třetí vydání

Principy interpretace laboratorních testů 2., přepracované a doplněné

vydání Antonín Jabor, Janka Franeková,
Zdenek Kubíček

Mariana Wohlfahrtová, Ondřej Viklický,
Robert Lischke a kolektiv

14×21 cm, šitá vazba, 416 stran,
539 Kč, 24,90 €, ISBN 978-80-247-0289-6
Němčina pro lékaře
Manuál pro praxi

Ivana Mokrošová, Lucie Baštová

14×21 cm, šitá vazba, 560 stran,
749 Kč, 29,96 €, ISBN 978-80-247-2127-9

3047
19031

15×21 cm, pevná vazba, 912 stran,
1179 Kč, 47,16 €, ISBN 978-80-247-0218-6

Helena Gogelová

14×21 cm, 320 stran, 385 Kč, 15,40 �,
ISBN 978-80-247-3531-3

15000

Soudní lékařství I. díl

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

17×24 cm, pevná vazba,
272 stran, 599 Kč, 23,96 �,
ISBN 978-80-247-5680-6

17×24 cm, 312 stran,
690 Kč, 27,60 �,
ISBN 978-80-271-0105-4
1557

19056

Kapesní učebnice
akupunktury body tělové, ušní
a spouštěcí. Překlad 3. vydání

Velký výkladový slovník
soudnělékařské terminologie
Miroslav Hirt, František Vorel,
Petr Hejna a kolektiv

Kolektiv autorů

14×21 cm, šitá vazba,
352 stran, 849 Kč, 34,36 �,
ISBN 978-80-247-2714-1

oudního lékařství
Cena České společnosti s
JEP za nejlepší
a soudní toxikologie ČLS
i za roku 2018
odbornou knižní publikac

Jitka Kobrová, Robert Válka

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, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-0181-8

17×24 cm, pevná vazba,
168 stran, 199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-247-1979-5

Lymfotaping

Terapeutické využití tejpování

Terapeutické využití tejpování v lymfologii
Jitka Kobrová
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, 11,96 €,
ISBN 978-80-271-0182-5

3050

15085

Soudní lékařství a jeho
moderní trendy

Informovaný konsenzus –
poučená dohoda

17×24 cm, šitá vazba, 448 stran,
499 Kč, 20,96 �,
ISBN 978-80-247-3594-8

14×21 cm, 128 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2424-4

Jiří Štefan, Jiří Hladík a kolektiv

Akutní i chronické formy
onemocnění dýchacích
cest, jejich popis, diagnostika a léčebné postupy
podle věku nemocného
jsou podstatou této
přehledné publikace pro
každodenní praxi.
17×24 cm, 184 stran,
699 Kč, 27,96 �,
ISBN 978-80-271-2469-5

Miroslav Hirt a kolektiv

Christina Mildt

10×15 cm, šitá vazba, 400 stran,
199 Kč, 8,29 �, ISBN 978-80-247-5591-5

Thomas Hausen

14×21 cm, 188 stran,
340 Kč, 13,60 €,
ISBN 978-80-271-0312-6

15011

Kapesní anglicko-český
medicínský slovník s výkladem
klíčových slov Stephan Dressler

Pneumologie v každodenní praxi

Richard Rokyta a kolektiv

Akupresura v praxi
Překlad 2. vydání

14×21 cm, 208 stran, 269 Kč, 10,76 €,
ISBN 978-80-271-0578-6

16045

19084

Kniha představuje téma
pacienta s dušností
z pohledu primárního kontaktu, kdy lékař rozhoduje
o postupu rychle a musí
se spoléhat na základní
fyzikální vyšetření a odběr
anamnézy.
14×21 cm, 176 stran,
289 Kč, 11,99 �,
ISBN 978-80-271-1682-9

15027

Léčba bolesti v primární
péči

Angličtina pro fyzioterapeuty Cvičení
a testy Markéta Blažejová, James J. Tufano

Dušnost v prvním kontaktu

David Peřan, Patrik Christian Cmorej,
Marcel Nesvadba

1678

Lymfologie
Překlad 7. vydání

20×25 cm, pevná vazba,
720 stran, 389 Kč, 17,97 €,
ISBN 978-80-247-4300-4

Ilustrovaný manuál akupunkturních bodů,
Překlad 1. anglického vydání
Kolektiv autorů

Angličtina pro fyzioterapeuty

Karel Lukáš, Josef Kautzner,
Jiří Hoch a kolektiv

Michael Földi, Ethel Földi
a kolektiv

Kniha systematickým a jasným způsobem vysvětluje
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, 31,96 �,
ISBN 978-80-271-0505-2

1536

1470
1486

Angličtina pro lékaře
Manuál pro praxi Joy Parkinson

1644

Německo-český/česko-německý
lékařský slovník Ivana Mokrošová

Bolest na hrudi

20×25 cm, pevná vazba,
asi 584 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3099-3

17×24 cm, 240 stran,
399 Kč, 15,96 �,
ISBN 978-80-271-2096-3

Obrazový atlas akupunktury

Kniha je zaměřena
na lékaře, kterým nabízí
příležitost orientovat se
v problematice pacientů
po orgánových transplantacích, s nimiž se
v ordinacích setkávají
stále častěji.
17×24 cm, pevná vazba,
416 stran, 499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-0721-6

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,
208 stran, 590 Kč, 23,60 €,
ISBN 978-80-271-2297-4

Eva Rychlíková

Přepracované vydání
ojedinělé publikace, která
dokonale naplňuje heslo
„od obecné technologie
uvažování nad laboratorním
výsledkem ke konkrétní
aplikaci v reálné klinické
situaci“.
20×25 cm, pevná vazba,
456 stran, 695 Kč, 28,96 �,
ISBN 978-80-271-1272-2

Vývoj nových léků
a léčebných postupů
si vyžádal již 5. vydání
mimořádně úspěšné
publikace. Minulá vydání
ocenily odborné lékařské
společnosti i samotní
čtenáři.
20×25 cm, pevná vazba,
896 stran, 1399 Kč, 55,96 €,
ISBN 978-80-247-5078-1

Transplantace orgánů v klinické
praxi

15068

Funkční poruchy kloubů
končetin diagnostika a léčba,
2., doplněné vydání

19019

ER

19030

1578

B E S T S E LL

Medicína přírodních léčivých
zdrojů minerální vody

Léčebné použití konopí
představuje mimořádně
diskutovanou problematiku. Kdo a jak ho může
předepsat jako léčebný
prostředek, recepty
a návody na preskripci atd.
najdete v této publikaci.
17×24 cm, 144 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-3967-0

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, 19,96 �,
ISBN 978-80-271-0311-9

19109

cké společnosti
Cena České internisti
ČLS JEP za rok 2019

15084

Ondřej Hloch

Leoš Landa, Jan Juřica a kolektiv,
Josef Lutka

19157

nejen v interních oborech

Léčebné konopí v současné
medicínské praxi

19020

Užitečné tabulky pro praxi

15056

Zdravotnické lékařské obory
15026

90

Jan Payne

15089

15073

Eutanázie
definice, historie, legislativa, etika

Zdravotní gramotnost
u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje

Marek Vácha

14×21 cm, 112 stran,
259 Kč, 10,36 �,
ISBN 978-80-271-2575-3

Sylva Bártlová a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
176 stran, 299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2201-1

Zdravotnické lékařské obory
Muzikoterapie v praxi

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,
472 stran, 1499 Kč, 59,96 �,
ISBN 978-80-247-3099-8

17×24 cm, pevná vazba, 152 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-1322-4
15079

Management kvality a rizik
psychiatrické péče
Adam Žaludek

17×24 cm, 248 stran,
449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-271-2275-2

Příběhy muzikoterapeutických cest –
2., přepracované a doplněné vydání
Markéta Gerlichová

Naděje v medicíně
19153

19053

Bartůněk, Radek Ptáček a kolektiv

Překlad 5. vydání
Eberhard Passarge

19078

Barevný atlas genetiky

19012

Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech Petr
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Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv

Na šedesát autorů
z různých oborů medicíny
rozebírá psychologické
a filozofické aspekty
naděje, její význam pro
pacienty i zdravotníky
a etické otázky kolem
pandemie covid-19.
20×25 cm, pevná vazba,
440 stran, 599 Kč, 24,96 �,
ISBN 978-80-271-3077-1

Kniha je určena zejména
fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům
a dalším terapeutickým
oborům. Využijí ji lékaři,
zdravotní sestry, učitelé
či specialisté z oboru
sociální práce.
17×24 cm, 168 stran,
399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1791-8

Hraniční porucha osobnosti
a její léčba
Aleš Grambal, Ján Praško,
Petra Kasalová

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

21019

Miroslav Orel a kolektiv

Skupinová kognitivně-behaviorální terapie

Ján Praško, Aleš Grambal, Miloš
Šlepecký, Petr Možný, 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

Helena Kučerová

2333

2349

Psychiatrické minimum

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

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, 35,96 €,
ISBN 978-80-247-4361-5

25086

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

Generalizovaná úzkostná
porucha v klinické praxi
Marie Ocisková, Ján Praško

Panická porucha

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, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5822-0

Obsedantně-kompulzivní
porucha

Ján Praško, Aleš Grambal,
Miloš Šlepecký, Jana Vyskočilová
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

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

17×24 cm, 432 stran,
499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-2529-6

Martina Zvěřová

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, 27,96 �,
ISBN 978-80-247-4826-9

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

21035

Psychopatologie
Nauka o nemocech duše,
3., aktualizované a doplněné vydání

Karel Dušek,
Alena Večeřová-Procházková

Alzheimerova demence

25060

Ján Praško, Michaela Holubová

21002

21006

Sociální fobie a její léčba

Diagnostika a terapie duševních
poruch 2., přepracované vydání

Dana Kamarádová, Klára Látalová,
Ján Praško
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

Diagnostika
a terapie ADHD
Dospělí pacienti a klienti
v adiktologii

19026

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

21004

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

2353

Marie Ocisková, Ján Praško

21018

Klára Látalová, Dana Kamarádová,
Ján Praško

Stigmatizace a sebestigmatizace
u psychických poruch

Michal Miovský a kolektiv

Klinická adiktologie
2330

Suicidialita u psychických
poruch

2366

2360

Psychiatrie a psychoterapie

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, 39,96 �,
ISBN 978-80-247-4331-8

Publikace se symbolem

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

též jako e-kniha
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Zdravotnické lékařské obory

19086

Nemocné rozhovory

Komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich blízkými
Ladislav Kabelka

15016

19082

19065

Psychofarmakoterapie
stručně, jasně, přehledně

Předčasně narozené dítě
Následná péče – kdy začíná
a kdy končí? D. Marková,

Maligní onemocnění,
psychika a stres příběhy
pacientů s komentářem
psychologa Kolektiv autorů

Jan Dreher

12×21 cm, 216 stran,
490 Kč, 19,60 �,
ISBN 978-80-271-0133-7

Monografie uznávaného
geriatra a paliatra se
zaměřuje na dobrou
klinickou praxi v komunikaci zdravotníků,
pacienta a jeho blízkých
v náročném prostředí
paliativní péče.
17×24 cm, 240 stran,
379 Kč, 15,79 �,
ISBN 978-80-271-1688-1

M. Chvílová Weberová a kol.

20×25 cm, pevná vazba, 736 stran,
1299 Kč, 54,13 �,
ISBN 978-80-271-1745-1

17×24 cm, 208 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-2539-5

19000

19055

19091

Biofeedback v teorii a praxi

Patologické hráčství
výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku

Mozek a farmaka
Farmakologická modifikace
chování

17×24 cm, 176 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-2758-5

17×24 cm, asi 304 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1199-2

Radek Ptáček, Miroslav Novotný
a kolektiv

14×21 cm, 184 stran,
349 Kč, 13,96 €,
ISBN 978-80-247-5694-3

Michaela Dávidová

Ladislav Hess, Jiří Slíva

Stomatologie
1526

17×24 cm, šitá vazba, 360 stran, 890 Kč, 35,60 �,
ISBN 978-80-247-5260-0

Propedeutika
Jiří Mazánek a kolektiv
Bohatě ilustrovaná
kniha se zabývá nejen
„propedeutikou“, ale
přináší i informace (a návody) o stomatologickém
vyšetřování, ošetřování,
léčebných postupech
a přístupu k nemocnému.
17×24 cm, 610 stran,
999 Kč, 39,96 �,
ISBN 978-80-247-3534-4

17×24 cm, šitá vazba, 384 stran, 999 Kč, 39,96 �,
ISBN 978-80-247-5261-7

1530 Protetika III

17×24 cm, šitá vazba, 384 stran, 999 Kč, 39,96 €,
ISBN 978-80-247-5262-4

Zubní lékařství pro studující
nestomatologických oborů

15005

15103

Překlad 6. vydání
Friedrich A. Pasler

Jiří Mazánek a kolektiv

Publikace obsahuje
základy RTG techniky, RTG
anatomii a také diagnostiku. Informace jsou podány
systematicky, naleznete zde
strategii vyšetření, ale např.
také tipy „jak na to“.
17×24 cm, pevná vazba,
280 stran,
799 Kč, 33,29 �,
ISBN 978-80-271-1039-1

15007

4., přepracované a rozšířené vydání
Jörg Rudolf Strub, Matthias Kern, Jens Christoph Türp,
Siegbert Witkowski, Guido Heyedecke, Stefan Wolfart

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, 27,96 �,
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, 9,60 �,
ISBN 978-80-271-0077-4

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

Preventivní stomatologie
15009

1529 Protetika II

Stomatologická radiologie

1689

Zubní lékařství

1528 Protetika I

Hardy Limeback a kolektiv

Překlad úspěšné zahraniční publikace doporučili
naši přední odborníci.
Určena je studentům
stomatologie, stomatologům v praxi i dentálním
hygienistům.
20×25 cm, pevná vazba,
440 stran,
499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-271-0094-1

1661

Anatomie 1

Třetí, upravené a doplněné
vydání

Feneisův obrazový slovník
anatomie

překlad 9., zcela přepracovaného vydání
Wolfgang Dauber

21×26 cm, pevná vazba,
552 stran, 1739 Kč, 69,56 �,
ISBN 978-80-247-3817-8
1697

Anatomie 2

Třetí, upravené a doplněné
vydání

Hlavní ilustrátoři:
ak. mal. Milan Med
a ak. mal. Ivan Helekal.

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, 33,96 �,
ISBN 978-80-247-3240-4

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, 27,96 �,
ISBN 978-80-247-1456-1

Radomír Čihák

Autoři:
prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.,
prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,
a prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Funkční anatomie
1655

Vynikající, bohatě ilustrované
publikace, které u nás dosud
nebyly ve své odborné úrovni
překonány. Základní učebnice
nejen pro studenty medicíny
obsahuje téměř 1300 barevných
vyobrazení.

1636

Teoretické obory

Radomír Čihák

21×26 cm, pevná vazba,
512 stran, 1739 Kč, 69,56 �,
ISBN 978-80-247-4788-0

15003

Anatomie 3
Třetí, upravené a doplněné vydání
Radomír Čihák

21×26 cm, šitá vazba, 832 stran ve 3 svazcích,
1949 Kč, 77,96 �, ISBN 978-80-247-5636-3

TOMIE
SL AVNÉ ANA A
PROF. ČIHÁK
Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

1603

Atlas topografické anatomie

19036

Werner Platzer

Anatomie v přehledech
a schématech Překlad 8. vydání

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, 22,76 �,
ISBN 978-80-7169-214-0

Johannes W. Rohen,
Elke Lütjen-Drecoll

14×21 cm, šitá vazba, 104 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-0669-1
15006

Chirurgie hlavových
a periferních nervů
s atlasem přístupů
Radek Kaiser a kolektiv
JE
Cena předsednictva ČLS P
za rok 2016
rochirurgické
Cena výboru České neu
rok 2016
společnosti ČLS JEP za

21×29 cm, pevná vazba,
232 stran, 499 Kč, 20,79 �,
ISBN 978-80-247-5808-4

Zdravotnické lékařské obory

Přesný, výstižný a stručný
popis embryologie a její
aplikace pro klinické obory.
Bohatě ilustrovaná kniha
obsahuje např. fotografie
embryí, zhotovené moderními technologiemi.
17×24 cm, šitá vazba,
432 stran,
1099 Kč, 50,77 �,
ISBN 978-80-247-2640-3

1597

Cena Univerzity Karlovy
019
za monografii za rok 2

Lékařská fyziologie

překlad 8. německého vydání
Stefan Silbernagl, Agamemnon
Despopoulos

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, 17,96 �,
ISBN 978-80-271-0229-7

Otomar Kittnar a kolektiv

15064

Regulace v lékařské fyziologii
atlas schémat

Jan Balvan a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba, 208 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1260-9

19088

17×24 cm, asi 344 stran,
cena neurčena, ISBN 978-80-271-1240-1

Buněčná smrt
Její význam ve fyziologii a patologické fyziologii

pro zdravotnické obory
Muralitharan Nair, Ian Peate

Vybrané kapitoly z fyziologie
Petr Babula, Marie Nováková

17×24 cm, asi 104 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2010-9

Válečná poranění a nemoci z kostnic
v českých zemích
Václav Smrčka a kolektiv

20×25 cm, pevná vazba,
asi 512 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1694-2

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, 39,96 �, ISBN 978-80-247-4156-7

o
Cena Bedřicha Hroznéh
017
za tvůrčí počin za rok 2

2., přepracované a doplněné vydání
Otomar Kittnar a kolektiv
Autorský kolektiv z Fyziologického ústavu 1. LF UK připravil odbornou učebnici jednoho ze základních oborů lékařství. Rozsahem
a kvalitou podobná domácí učebnice v současné době není, a tak
je v podstatě jedinou moderní učebnicí, která plně odpovídá
sylabům lékařské fyziologie na českých lékařských fakultách.
17×24 cm, šitá vazba, 752 stran, 1099 Kč, 43,96 �,
ISBN 978-80-247-1963-4

Biofyzika
3068

16019

2476

1672

Atlas anatomie člověka II. –
Atlas of Human Anatomy II.

Patofyziologie

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, 10,36 �,
ISBN 978-80-247-3918-2

19101

Překlad 5. vydání
Eberhard Passarge

Modernizovaná reedice
obsahuje kompletní
fyziologii člověka v barevných obrazech, grafech
a schématech se stručným
textem. Kvality knihy již
ocenila řada studentů
medicíny.
14×21 cm, šitá vazba,
448 stran, 690 Kč, 27,60 €,
ISBN 978-80-247-4271-7

Fyziologie

19107

Končetiny, stěna trupu – Limbs, Body Wall
Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ivan Helekal
21×29 cm, pevná vazba, 336 stran,
999 Kč, 39,96 �, ISBN 978-80-247-4012-6

Atlas fyziologie člověka

Kniha je svým pojetím
a zpracováním ojedinělá, neboť patofyziologické pochody jsou
vysvětleny pomocí
obrazů a schémat
a textová část se vždy
váže k obrazu.
16×24 cm, pevná vazba,
416 stran, 799 Kč, 31,96 �,
ISBN 978-80-247-3555-9

Učebnice pro studenty zdravotnických
oborů – 2., doplněné vydání
Jindřich Mourek

Atlas anatomie člověka I. –
Atlas of Human Anatomy I.

15059

19053

1649
1657

Atlas patofyziologie

ER

1668

Cena Univerzity Karlovy
019
za monografii za rok 2

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,
472 stran, 1499 Kč, 59,96 �,
ISBN 978-80-247-3099-8

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, 19,16 €,
ISBN 978-80-247-2393-8

Stefan Silbernagl, Florian Lang

BESTSELL

o
Cena Bedřicha Hroznéh
017
za tvůrčí počin za rok 2

Barevný atlas genetiky

Histologický atlas

Jindřich Martínek, Zdeněk Vacek

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.

Překlad 10. vydání
Thomas W. Sadler

Pro zdravotnické a biomedicínské obory
Jozef Rosina, Jana Vránová,
Hana Kolářová, Jiří Stanek

Přehled lékařské fyziologie
Otomar Kittnar a kolektiv

Učebnice fyziologie pro
magisterský studijní obor
zubní lékařství, všeobecné
lékařství a pro bakalářské studijní programy
ošetřovatelství, ergoterapie,
fyzioterapie, adiktologie
a další.
17×24 cm, šitá vazba,
336 stran, 699 Kč, 29,13 �,
ISBN 978-80-271-1025-4

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

Medicínská biofyzika
2., zcela přepracované a doplněné vydání
Leoš Navrátil, Jozef Rosina a kolektiv

15019

Biochemie člověka v 215
barevných přehledných
schématech. Nezbytná,
názorná pomůcka poslouží
jako doplněk učebnic
biochemie na lékařských
a přírodovědných fakultách.
14×21 cm, šitá vazba,
512 stran,
999 Kč, 46,15 �,
ISBN 978-80-247-2977-0

Langmanova lékařská
embryologie

16047

Překlad 4. vydání
Jan Koolman, Klaus-Heinrich Röhm

1647

1650

Barevný atlas biochemie

93

Aktualizované vydání základní učebnice nezbytné pro absolvování
prvních ročníků lékařských, popřípadě nelékařských zdravotnických fakult, ale i přírodovědných a technických oborů. Znalosti
nutné k pochopení oboru, ale také nejnovější poznatky z oboru,
které čtenář získá, jsou však potřebné pro celé další studium
medicíny a medicínskou praxi.
17×24 cm, šitá vazba, 432 stran, 589 Kč, 23,56 €,
ISBN 978-80-271-0209-9

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

pro klinickou praxi

Fyziologie a funkční anatomie
domácích zvířat
2., rozšířené vydání
William O. Reece

2., doplněné vydání
Jirka Mačák, Jana Mačáková,
Jana Dvořáčková

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

Richard Rokyta a kolektiv

nejlepší
Cena Jaroslava Jirsy za
učebnici roku 2015

Patologie
3046

Fyziologie a patologická
fyziologie

6718

Zdravotnické nelékařské obory
1690

94

První domácí učebnice a monografie, která propojuje jedny ze
základních předmětů studia medicíny. Kniha vychází z osnov
výuky obou předmětů na lékařských fakultách, ale poukazuje i na
jejich praktické využití v klinice. Vysoké didaktičnosti celobarevné
publikace napomáhá i 180 originálních obrázků a 56 tabulek.
17×24 cm, šitá vazba, 712 stran, 999 Kč, 39,96 �,
ISBN 978-80-247-4867-2

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, 17,16 �,
ISBN 978-80-247-3530-6

Laická veřejnost, lékaři radí nemocným
4044

První pomoc pro každého
2., doplněné vydání
Michal Daniel Petržela

15063

19054

19021

Bechtěrevova nemoc
Návod na aktivní život a průvodce
cvičením Andrea Levitová,

Spiritualita wellness

Bezlepková kuchařka
Kamily K.

Jiří Tůma, Milada Krejčí,
Václav Hošek

Kamila Krajčíková

17×24 cm, 120 stran,
149 Kč, 6,21 �,
ISBN 978-80-247-2893-3

Markéta Hušáková

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

17×24 cm, 272 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-2008-6

14×21 cm, 88 stran,
129 Kč, 5,42 �,
ISBN 978-80-271-0208-2

21038

19008

4065

Homeopatie a děti
2., přepracované a doplněné
vydání

Wellness

Bezlepková kuchařka 3

Milada Krejčí, Václav Hošek
a kolektiv

Kamila Krajčíková

14×21 cm, 80 stran,
129 Kč, 5,42 �,
ISBN 978-80-247-4682-1

17×24 cm, 304 stran,
149 Kč, 6,21 �,
ISBN 978-80-271-0010-1

Tomáš Karhan

14×21 cm, 184 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-1316-3

15011

16039

15025

19038

Akupresura v praxi
Překlad 2. vydání

Co byste měli vědět
o rakovině prsu 2., aktualizované a doplněné vydání

Nos neschováš
aneb Vše o nose

Jsem příliš mladá,
abych zestárla

17×24 cm, pevná vazba,
280 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-0304-1

14×21 cm, 296 stran,
149 Kč, 6,21 �,
ISBN 978-80-271-0671-4

Christina Mildt

17×24 cm, 312 stran,
690 Kč, 27,60 �,
ISBN 978-80-271-0105-4

Jan Válka a kolektiv

Jitka Abrahámová a kolektiv

14×21 cm, 176 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-2055-0

Alena Klenot

22511

27534

19029

19047

Homeopatie pro seniory

Poznáváme homeopatii
Jak se léčit šetrně, 2., aktuali
zované a doplněné vydání

Zakázaná slova
3., doplněné a upravené vydání

Motolkomix
Komiks o studiu medicíny

14×21 cm, 320 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0497-0

20×25 cm, 112 stran,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-271-0845-9

Eliška Bartlová, Radana Poděbradská, Ludmila Pszczolková

14×21 cm, 232 stran,
269 Kč, 12,43 �,
ISBN 978-80-271-2871-6

Antonín Doležal

K. Formánková kolektiv

14×21 cm, 170 stran,
159 Kč, 7,35 �,
ISBN 978-80-271-0676-9

Adam Kalina

19019

4045

1988

26068

Terapeutické využití
tejpování

Fitness s Evou Samkovou
účinnost cviků podle EMG

Cviky na vaši bolest
Rychlá a účinná úleva

17×24 cm, 152 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-0181-8

17×24 cm, 208 stran,
99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5557-1

14×21 cm, 96 stran,
159 Kč, 7,20 �,
ISBN 978-80-247-2391-4

Péče o novorozence
a kojence Maminčin domácí
lékař, 4., přepracované vydání

Jitka Kobrová, Robert Válka

Jiří Král

Kamil Ramík

M. Gregora, M. Dokoupilová

14×21 cm, pevná vazba,
128 stran, 199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-247-5719-3

2221

19002

26061

26084

Masáže na vaši bolest

Praktický průvodce stomika

Těhotenství a mateřství

Čekáme děťátko
3., aktualizované vydání

Kamil Ramík

Kateřina Drlíková, Veronika
Zachová, Milada Karlovská
a kolektiv

14×21 cm, 88 stran,
159 Kč, 6,68 �,
ISBN 978-80-247-4537-4

Martin Gregora,
Miloš Velemínský ml.

Martin Gregora,
Miloš Velemínský ml.

21×29 cm, pevná vazba,
256 stran, 399 Kč, 18,43 �,
ISBN 978-80-247-5579-3

14×21 cm, 196 stran,
219 Kč, 9,20 �,
ISBN 978-80-247-5712-4

17×24 cm, pevná vazba,
400 stran, 439 Kč, 18,29 �,
ISBN 978-80-271-1343-9

Radka Kozáková

Kniha přináší informace
o možném propojení
neurologické, paliativní
a rehabilitační péče pro
zajištění co nejvyšší
možné kvality života pacientů i jejich rodinných
příslušníků.
14×21 cm, 128 stran,
239 Kč, 10,99 �,
ISBN 978-80-271-2896-9

výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled
na problematiku
Michaela Dávidová
Víceoborový komplexní
náhled na problematiku
patologického hráčství.
Čtenář pozná současný
stav u nás i v zahraničí,
a to z pohledu klasifikace,
prevalence, diagnostiky
a léčby.
17×24 cm, 176 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-247-2758-5

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Klinická propedeutika
v urgentnej medicíne
Ve slovenštině
Viliam Dobiáš

19131

Patologické hráčství

3083

Podpůrná a paliativní péče
u pacientů s Parkinsonovou
nemocí

19055

15096

Ošetřovatelství a další obory
Klinická propedeutika v urgentní
medicíně
2., přepracované a doplněné vydání
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, 15,96 €,
ISBN 978-80-247-4570-1

17×24 cm, asi 304 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-3020-7
2410

Ošetřovatelství
v chirurgii II

Lenka Slezáková a kolektiv

17×24 cm, 308 stran,
345 Kč, 13,72 �,
ISBN 978-80-247-3130-8

Eva Janíková, Renáta Zeleníková

2464

2410

Sestra a perioperační péče

Ošetřovatelství
v chirurgii II

Jana Wichsová, Petr Přikryl,
Renata Pokorná, Zuzana
Bittnerová

Ošetřovatelství v chirurgii I

1855
Alena Šafránková,
Marie Nejedlá

17×24 cm, 216 stran,
239 Kč, 9,56 �,
ISBN 978-80-247-1777-7

4074

Zuzana Slezáková

17×24 cm, 232 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-247-4868-9

4085

Septické stavy v intenzivní
péči
ošetřovatelská péče

Kardiologie pro nelékařské
zdravotnické obory
Alan Bulava

Dana Streitová, Renáta Zoubková
a kolektiv

17×24 cm, 164 stran, 99 Kč, 4,57 �,
ISBN 978-80-247-5215-0
15075

Význam ošetřovatelství
v preventivní kardiologii

Valérie Tóthová, Ivana Chloubová, Radka Prokešová a kolektiv

17×24 cm, pevná vazba,
160 stran, 299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-2197-7

ularizační/
Cena rektora JU za pop
2017
přehledové dílo za rok

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

nefarmakologické aktivizační postupy
Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová

15076
15079

Ošetřovatelství v psychiatrii

Publikace je určena
všem, kteří hledají možnosti jak zvládnout péči
o starší dezorientované
lidi a jak je aktivizovat,
i těm, kteří se na péči
o nemocné s demencí
teprve připravují.
14×21 cm, 128 stran,
219 Kč, 10,12 �,
ISBN 978-80-271-2479-4

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, 11,96 €,
ISBN 978-80-247-5329-4

Ošetřovatelství
v neurologii

Ilona Plevová, Renáta Zoubková
a kolektiv

Abecedně řazené
popisy mnoha akutních
stavů u nemocných, včetně
upozornění na jejich úskalí
a doporučených postupů
v řešení. Přehlednost, rychlá
orientace, řada kreseb
a fotografií.
17×24 cm, šitá vazba,
560 stran, 399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-0890-9

Demence
16046

14×21 cm, 224 stran,
129 Kč, 5,96 €,
ISBN 978-80-247-5229-7

4091

Katarína Zrubáková, Štefan
Krajčík a kolektiv

Jana Haluzíková, Bohdana Břegová
a kolektiv

Sestra a akutní stavy od A do Z

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

Ošetřovatelství v nefrologii

1337

Farmakoterapie v geriatrii

Radka Bužgová, Lucie Sikorová
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, 11,56 �,
ISBN 978-80-247-2900-8

Interní ošetřovatelství II

Adam Žaludek

Kniha přináší přehled
trendů v oblasti řízení
kvality a rizik zdravotní
péče a možností jejich
uplatnění v psychiatrii.
Jsou zmíněny i některé
specifické zahraniční
přístupy.
17×24 cm, 248 stran,
449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-271-2275-2

Dětská paliativní péče
15036

15057

17×24 cm, 284 stran,
289 Kč, 11,56 �,
ISBN 978-80-247-1148-5

2., přepracované a doplněné vydání
Lenka Slezáková a kolektiv

Management kvality a rizik
psychiatrické péče

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

17×24 cm, 308 stran,
345 Kč, 13,72 �,
ISBN 978-80-247-3130-8

1832
Alena Šafránková,
Marie Nejedlá

metodika prevence, identifikace a analýza
Andrea Pokorná a kolektiv

Lenka Slezáková a kolektiv

17×24 cm, 192 stran,
149 Kč, 6,26 �,
ISBN 978-80-247-3754-6

Interní ošetřovatelství I

Management nežádoucích
událostí ve zdravotnictví

17×24 cm, 256 stran,
329 Kč, 13,16 �,
ISBN 978-80-247-4412-4

14×21 cm, 136 stran,
239 Kč, 11,04 €,
ISBN 978-80-271-0850-3

Katarína Zrubáková, Ivan Bartošovič
a kolektiv
Souhrnná publikace
s přehledem nefarmakologických léčebných
postupů v péči o seniory
a s návody na využití
v ošetřovatelské praxi
ve zdravotnických zařízeních i v domácí péči.
17×24 cm, 176 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-2207-3

16029

4055

Ošetřovatelská péče
v chirurgii pro bakalářské
a magisterské studium

15048

16030

Riziko pádu v ošetřovatelské
praxi u hospitalizovaných
pacientů s neurologickým
onemocněním Michaela Miertová

Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv

na profesora
Národní psychiatrická ce
rok 2014
Vladimíra Vondráčka za

Kardiologie pro sestry
Obrazový průvodce
Kolektiv autorů

95

Nefarmakologická léčba
v geriatrii

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, 31,60 �,
ISBN 978-80-271-0873-2

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, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-0214-3

2491

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, 11,96 €,
ISBN 978-80-271-0334-8

příznaky, diagnostika, postupy,
překlad 1. vydání
James W. Heitz a kolektiv

4077

2., přepracované a doplněné vydání
Lenka Slezáková a kolektiv

Pooperační stavy
19043

Ošetřovatelství v gynekologii
a porodnictví

2481

Peter Ihnát

16015

Základní chirurgické techniky
a dovednosti

15034

15029

Zdravotnické nelékařské obory

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, 14,80 �,
ISBN 978-80-247-4083-6

Publikace se symbolem

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, 15,96 €,
ISBN 978-80-247-4236-6

Pediatrie pro nelékařské
zdravotnické obory
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, 15,96 �,
ISBN 978-80-247-5014-9

též jako e-kniha

Zdravotnické nelékařské obory
16011

Ošetřovatelství v intenzivní
péči 2., aktualizované a doplněné vydání
Gabriela Kapounová

14×21 cm, 160 stran,
159 Kč, 6,36 �,
ISBN 978-80-247-4582-4

Andrea Kurucová

16038

4057

Perioperační péče

Michaela Schneiderová

17×24 cm, 368 stran,
399 Kč, 15,96 �,
ISBN 978-80-247-4414-8

Barbora Červenková

17×24 cm, 216 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2054-3

16012

16013

16024

Zdravotnická psychologie
teorie a praktická cvičení –
2., aktualiz. a doplněné vydání

Komunikace
v ošetřovatelské praxi

Management chronických
ran

Eva Zacharová

Jana Wichsová

Vnitřní lékařství pro nelékařské
zdravotnické obory
2., zcela přepracované a doplněné vydání
Leoš Navrátil a kolektiv

Publikace porovnává
skutečné chování
zdravotníků v průběhu
operačních výkonů se
závaznými dokumenty
pro zajištění bezpečné
perioperační péče a uvádí
důvody, proč se liší.
14×21 cm, 88 stran,
219 Kč, 9,13 �,
ISBN 978-80-271-1029-2

Učebnice pro studenty
bakalářského studia lékařských a ZS fakult a VOŠ se
zdravotnickým zaměřením.
Aktualizovaná a zcela
přepracovaná publikace
nezbytná pro absolvování
studia.
17×24 cm, šitá vazba,
560 stran, 449 Kč, 20,74 �,
ISBN 978-80-271-0210-5

17×24 cm, 232 stran,
369 Kč, 12,56 �,
ISBN 978-80-271-0620-2

15106

Bezpečnost a etika
v perioperační péči

Edita Hlinková, Jana Nemcová,
Edward Huľo a kolektiv

14×21 cm, 128 stran,
199 Kč, 8,36 �,
ISBN 978-80-271-0156-6

17×24 cm, 264 stran,
289 Kč, 13,35 �,
ISBN 978-80-271-0155-9

Příručka mapuje typické
náročné situace v komunikaci pacientů s lékaři
a poukazuje na vhodné
komunikační postupy
i obvyklé chyby, kterých
se lékaři navzdory dobrým úmyslům dopouštějí.
17×24 cm, 232 stran,
399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-2288-2

17×24 cm, 136 stran,
279 Kč, 11,16 �,
ISBN 978-80-271-2053-6

Rozvoj komunikačních
a jazykových schopností
u dětí od narození do tří let věku

Eva Zacharová

15102

15080

sdělování nepříznivých informací
Aleš Bednařík, Mária Andrášiová

4063

První pomoc Pracovní
sešit pro SZŠ a zdravotnická
lycea – 2., doplněné vydání

16001

17×24 cm, 168 stran,
99 Kč, 4,13 �,
ISBN 978-80-247-5706-3

Komunikace s nemocným

16037

Polohování
v péči o nemocné,
Překlad 2. vydání

Rehabilitační ošetřování v klinické
praxi Filip Dosbaba a kolektiv

19107

Cena ČIS ČLS JEP
za rok 2016

17×24 cm, 160 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-247-5458-1

Péče o psychiku onkologicky
nemocných
Olga Dostálová

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, 27,96 �,
ISBN 978-80-247-4343-1

17×24 cm, 168 stran,
269 Kč, 10,76 �,
ISBN 978-80-271-2466-4

Lukáš Kolarčík, Václav Dedek,
Michal Ptáček, Karel Mikula

Uwe Wagner

19022

4052

Petr Bartůněk, Dana Jurásková, Jana
Heczková, Daniel Nalos a kolektiv

4036

Příručka pro sestry
v oftalmologii

Ľubica Libová, Hilda Balková,
Monika Jankechová

Kromě péče o pacienta při příjmu na oddělení intenzivní péče,
překladu na jiné oddělení či po propuštění autorka popisuje
základy a specifika intenzivní ošetřovatelské péče o pacienty
podle jednotlivých tělních systémů. Zabývá se i specializovanými
ošetřovatelskými postupy při invazivním i neinvazivním monitoringu, intravenózním podáváním léků, zajištěním dýchacích cest,
parenterálním podáváním výživy atd.
17×24 cm, šitá vazba, 404 stran, 449 Kč, 17,96 �,
ISBN 978-80-271-0130-6

Vybrané kapitoly z intenzivní
péče

16042

Ošetřovatelský proces
v chirurgii

Buněčná smrt Její význam ve fyziologii
a patologické fyziologii Jan Balvan a kolektiv

19079
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17×24 cm, asi 192 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1050-6

17×24 cm, pevná vazba, 208 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1260-9
Němčina
pro nelékařské zdravotnické obory
Anežka Hanáková

14×21 cm, asi 296 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-1717-8

2426
2433

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I
Obecná část Renata Vytejčková, Petra Sedlářová,

Vlasta Wirthová, Jana Holubová

J. Kelnarová, E. Matějková

17×24 cm, 256 stran, 279 Kč, 11,14 €, ISBN 978-80-247-3419-4
2434

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, 13,16 €, ISBN 978-80-247-3420-0
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III
2435
Speciální část Renata Vytejčková, Petra Sedlářová,
Vlasta Wirthová, Iva Otradovcová, Lucie Kubátová

nádory močového měchýře
Ivana Argayová, Katarína Angelovičová
Publikace o speciální
ošetřovatelské péči
v onkourologii se
zaměřením na specifika
péče o pacienty
s nádorovými
onemocněními
a na jejich potřeby.
17×24 cm, 144 stran,
279 Kč, 12,89 �,
ISBN 978-80-271-1726-0

Muzikoterapie v praxi
19078

15113

17×24 cm, 308 stran, 369 Kč, 14,76 �, ISBN 978-80-247-3421-7

Speciální ošetřovatelská péče
v onkourologii

Příběhy muzikoterapeutických cest –
2., přepracované a doplněné vydání
Markéta Gerlichová
Kniha je určena zejména
fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům
a dalším terapeutickým
oborům. Využijí ji lékaři,
zdravotní sestry, učitelé
či specialisté z oboru
sociální práce.
17×24 cm, 168 stran,
399 Kč, 16,63 �,
ISBN 978-80-271-1791-8

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Psychologie 1. díl Pro
studenty zdravotnických oborů

14×21 cm, 184 stran,
269 Kč, 10,71 �,
ISBN 978-80-247-3270-1
2449

Psychologie 2. díl
Pro studenty zdravotnických
oborů Jarmila Kelnarová,
Eva Matějková

14×21 cm, 148 stran,
229 Kč, 9,62 �,
ISBN 978-80-247-3600-6

19023

2489

Klinická výživa a dietologie
v kostce

První pomoc I Pro studenty
zdravotnických oborů – 2., pře
pracované a doplněné vydání

Sangita Sharma a kolektiv

17×24 cm, 240 stran,
399 Kč, 15,96 �,
ISBN 978-80-271-0228-0

Kolektiv autorů

17×24 cm, 104 stran,
185 Kč, 7,40 �,
ISBN 978-80-247-4199-4

16019

2490

Patofyziologie
pro zdravotnické obory

První pomoc II Pro studenty
zdravotnických oborů – 2., přepracované a doplněné vydání

Muralitharan Nair, Ian Peate

17×24 cm, 256 stran,
449 Kč, 17,96 �,
ISBN 978-80-271-0229-7

Kolektiv autorů

17×24 cm, 192 stran,
219 Kč, 8,76 �,
ISBN 978-80-247-4200-7

Zdravotnické nelékařské obory

12×17 cm, 144 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0200-6
19049

Kolektiv autorů

12×17 cm, 152 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-271-0211-2

16027

15089

Základy fyziologie člověka

2., přepracované a doplněné vydání
Ilona Plevová a kolektiv

Lékařská fyziologie
15059

15077

Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová
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, 13,16 �,
ISBN 978-80-271-0888-6

Text je primárně určen
studentům medicíny
a sleduje schéma obvyklé
v přednáškách z lékařské
etiky (definice problému,
argumenty, legislativa).
Čerpat z něj však může
i široká veřejnost.
14×21 cm, 112 stran,
259 Kč, 10,36 €,
ISBN 978-80-271-2575-3

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, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-2208-0

17×24 cm, asi 168 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2076-5

2., přepracované a doplněné vydání
Otomar Kittnar a kolektiv
Odborná učebnice jednoho
ze základních oborů
lékařství je v podstatě
jedinou moderní učebnicí,
která plně odpovídá sylabům lékařské fyziologie
na českých lékařských
fakultách.
17×24 cm, šitá vazba,
752 stran, 1099 Kč, 43,96 �,
ISBN 978-80-247-1963-4

19109

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

Nemocné rozhovory

Komunikace a narativní terapie
s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich
blízkými Ladislav Kabelka

Dušnost v prvním kontaktu

David Peřan, Patrik Christian Cmorej,
Marcel Nesvadba
Kniha představuje téma
pacienta s dušností
z pohledu primárního
kontaktu, kdy lékař rozhoduje o postupu rychle
a musí se spoléhat na
základní fyzikální vyšetření a odběr anamnézy.
14×21 cm, 176 stran,
289 Kč, 11,99 �,
ISBN 978-80-271-1682-9

Monografie uznávaného
geriatra a paliatra se
zaměřuje na dobrou
klinickou praxi v komunikaci zdravotníků,
pacienta a jeho blízkých
v náročném prostředí
paliativní péče.
17×24 cm, 240 stran,
379 Kč, 15,79 �,
ISBN 978-80-271-1688-1

Ošetřovatelství I

Eutanázie

pro nelékařské zdravotnické obory
Josef Petřek

Ľubica Derňarová a kolektiv

Kniha zcela přepracovaná
podle posledních poznatků je doplněna o praktickou část věnovanou
ošetřovatelství a doporučeným ošetřovatelským
postupům při jednotlivých
diagnózách.
14×21 cm, 264 stran,
89 Kč, 3,74 �,
ISBN 978-80-247-4823-8

Německá konverzace
u lůžka nemocného

definice, historie, legislativa, etika
Marek Vácha

Potřeby dítěte s diabetes mellitus

Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání

Pro zdravotnické a biomedicínské obory
Jozef Rosina, Jana Vránová,
Hana Kolářová, Jiří Stanek

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, 23,56 €,
ISBN 978-80-271-0209-9

19086

Kolektiv autorů

4073

19048

Anglická konverzace
u lůžka nemocného

Biofyzika

Marie Rozsypalová

Ošetřovatelství II

2., přepracované a doplněné vydání
Ilona Plevová a kolektiv

Život sestry
Lucie Škardová

PhDr. Marie Rozsypalová patří k významným
osobnostem ve vzdělávání sester a je autorkou
učebnic, ze kterých se
učily celé generace
sester při přípravě na své
budoucí povolání.
14×21 cm, 80 stran,
229 Kč, 9,54 �,
ISBN 978-80-271-2502-9

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, 11,16 �,
ISBN 978-80-271-0889-3

Funkční anatomie
Ivan Dylevský
Učebnice je určena studentům lékařských i nelékařských
fakult, sestrám, studentům biomedicínského inženýrství,
fyzioterapie, kinantropologie a dalších nelékařských
zdravotnických oborů. Text je strukturován tak, že dovoluje
výběr poznatků i pro často velmi odlišné obory studia.
Dvojbarevná publikace je doplněna 233 originálními obrázky
a 21 tabulkami.

1655

14×21 cm, asi 104 stran,
cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2501-2

2., zcela přepracované a doplněné vydání
Leoš Navrátil, Jozef Rosina a kolektiv

3068

Nora Gavendová

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, 11,96 �,
ISBN 978-80-247-4402-5

vydání Antonín Jabor, Janka Franeková,
Zdenek Kubíček
Přepracované vydání
ojedinělé publikace, která
dokonale naplňuje heslo
„od obecné technologie
uvažování nad laboratorním
výsledkem ke konkrétní
aplikaci v reálné klinické
situaci“.
20×25 cm, pevná vazba,
456 stran, 695 Kč, 28,96 �,
ISBN 978-80-271-1272-2

Medicínská biofyzika
15019

Kognitivně-behaviorální
přístupy v praxi pedagoga

Principy interpretace laboratorních testů 2., přepracované a doplněné

Publikace pro studenty
bakalářských programů
k přípravě všeobecných sester a dalších
nelékařských zdravotnických pracovníků (např.
optik, zdravotní laborant,
fyzioterapeut).
14×21 cm, 160 stran,
279 Kč, 11,63 �,
ISBN 978-80-271-1716-1

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, 23,96 �,
ISBN 978-80-247-4157-4

19121

pro studenty zdravotnických oborů
Marie Nejedlá

16040

4054

Klinická propedeutika

pro nelékařské zdravotnické obory
Ivana Argayová, Dana Rebeka
Ralbovská, Roman Zazula

19084

2007 Výboru
Cenu za nejlepší učebnici
JEP za první vydání
farmakologické sekce ČLS

Základy lékařské terminologie

19122

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, 11,96 �,
ISBN 978-80-247-4449-0

pro studenty zdravotnických oborů, 2., zcela
přepracované a doplněné vydání
Jiřina Martínková a kolektiv

15111

Farmakologie

16028

2., přepracované vydání
Marie Nejedlá

2488

4059

Fyzikální vyšetření pro sestry

97

17×24 cm, pevná vazba, 544 stran, 849 Kč, 33,96 �,
ISBN 978-80-247-3240-4

Publikace se symbolem

též jako e-kniha

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Křivánková

15042

Markéta Křivánková

17×24 cm, 192 stran,
249 Kč, 11,50 �,
ISBN 978-80-271-0694-3

BE

16047

Přehled lékařské fyziologie
19040

NANDA International

19050

15072

14×24 cm, šitá vazba, 520 stran, 699 Kč, 27,96 �,
ISBN 978-80-271-0710-0

pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka
3., přepracované a doplněné vydání
Základní učebnice předmětu Základy anatomie a fyziologie
člověka od renomovaného autora učebnic a skript
a přednášejícího somatologie, anatomie a kineziologie. Publikace
je obohacena téměř dvěma sty obrázky, které doplňují a ilustrují
text. Studenti budou po jejím prostudování schopni splnit
podmínky požadované pro absolvování uvedeného předmětu.
21×29 cm, 312 stran, 349 Kč, 16,12 €,
ISBN 978-80-271-2111-3

19057

Sexuální výchova pro studenty
porodní asistence a ošetřovatelství
P. Koliba, P. Weiss, M. Němec,
M. Dibonová
ynieho, DrSc., udělen
Cena prof. MUDr. Josefa H jlepší odborno á
u
a ne
Sexuolog. spol. ČLS JEP z za r. 2019
e

4094

17×24 cm, 184 stran,
149 Kč, 6,21 €,
ISBN 978-80-271-2039-0

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy –
1. ročník 2., přepracované a doplněné vydání
Jarmila Kelnarová a kolektiv
14×21 cm, 244 stran, 289 Kč, 11,56 �, ISBN 978-80-247-5332-4

4093

gi
publikaci v oboru sexuolo

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, 8,76 �, ISBN 978-80-247-5331-7
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

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

2., doplněné vydání
Jirka Mačák, Jana Mačáková,
Jana Dvořáčková
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, 17,16 �,
ISBN 978-80-247-3530-6

Veřejné zdravotnictví
a výchova ke zdraví
pro zdravotnické obory
Lidmila Hamplová

Veřejné zdravotnictví
a výchova ke zdraví

pro střední zdravotnické školy
Lidmila Hamplová

Klinická propedeutika
pro střední zdravotnické školy
2., doplněné vydání
Ilona Jelínková

Učebnice základního předmětu na SZŠ seznamuje
žáky se stěžejními pojmy
z oblasti zdraví a zdravotnictví a vysvětluje roli
zdravotníků při zvyšování
zdravotní gramotnosti
obyvatelstva.
14×21 cm, 156 stran,
249 Kč, 11,50 €,
ISBN 978-80-247-5562-5

Patologie pro střední
zdravotnické školy
Jitka Janíková

Druhé vydání učebnice
přináší informace o zdraví,
nemoci a prevenci.
Seznamuje s vyšetřovacími
metodami, anamnézou,
diagnostikou, objektivními
a subjektivními příznaky
onemocnění.
17×24 cm, 136 stran,
199 Kč, 9,19 �,
ISBN 978-80-271-1052-0

17×24 cm, 136 stran,
259 Kč, 10,36 �,
ISBN 978-80-271-0274-7

4092

Specializovaná učebnice
předává žákům základní
poznatky o stavbě a funkci
lidského těla jako celku za
fyziologických podmínek.
Seznamuje je s uložením jednotlivých tkání
a orgánů.
14×21 cm, 272 stran,
349 Kč, 14,54 �,
ISBN 978-80-271-2467-1

Zuzana Hudáková,
Mária Kopáčiková

15108

Příprava na porod
fyzická a psychická profylaxe

4084

16043

19024

Učebnice pro obor ošetřovatel
Markéta Křivánková

Patologie

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, 10,36 �,
ISBN 978-80-271-0568-7

Ivan Dylevský

Somatologie

Otomar Kittnar a kolektiv

Učebnice fyziologie pro
magisterský studijní obor
zubní lékařství, všeobecné
lékařství a pro bakalářské
studijní programy ošetřovatelství, ergoterapie,
fyzioterapie, adiktologie
a další.
17×24 cm, šitá vazba,
336 stran, 699 Kč, 29,13 �,
ISBN 978-80-271-1025-4

Nové české vydání oficiálního překladu Ošetřovatelských diagnóz
NANDA International 2018–2020, s revizí, doplněním a vyřazením ošetřovatelských diagnóz pro toto období je potřebnou pomůckou pro studenty oboru ošetřovatelství a porodní asistence,
jejich pedagogy a sestry v praxi, které chtějí poskytnout kvalitní
ošetřovatelskou péči svým pacientům.

Somatologie

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, 11,96 �,
ISBN 978-80-247-4771-2

Somatologie Pracovní sešit
pro střední zdravotnické školy,
2., doplněné vydání

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, 39,96 �,
ISBN 978-80-247-4156-7
STSELLER

Definice a klasifikace 2018–2020

Pro studenty zdravotnických oborů,
2., doplněné a přepracované vydání
Jiří Schindler

17×24 cm, 224 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0695-0

Atlas anatomie člověka II. –
Atlas of Human Anatomy II.

Ošetřovatelské diagnózy

4069

Končetiny, stěna trupu – Limbs, Body Wall
Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ivan Helekal
21×29 cm, pevná vazba, 336 stran, 999 Kč, 39,96 �,
ISBN 978-80-247-4012-6
BESTSELLER

3046

Cena Univerzity Karlovy
019
za monografii za rok 2

Somatologie
Učebnice pro střední zdravotnické školy, 2., doplněné vydání

16031

o za tvůrčí
Cena Bedřicha Hroznéh
počin za rok 2017

Mikrobiologie

15043

Atlas anatomie člověka I. –
Atlas of Human Anatomy I.

15031

1672

1668
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Psychologie a komunikace pro
zdravotnické asistenty – 4. ročník
2., přepracované a doplněné vydání
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

Náhled na obor
patologie, včetně
patologických procesů
v těle, který je vědním
základem pro studium
dalších předmětů lékařských i nelékařských
včetně ošetřovatelství.
14×21 cm, 256 stran,
279 Kč, 11,16 €,
ISBN 978-80-271-0375-1

4095

Ošetřovatelská péče 1. díl
Pro obor ošetřovatel
Patrik Burda, Lenka Šolcová

14×21 cm, 228 stran,
299 Kč, 12,56 €,
ISBN 978-80-247-5333-1
4096

Ošetřovatelská péče 2. díl
Pro obor ošetřovatel
Patrik Burda, Lenka Šolcová

14×21 cm, 234 stran,
279 Kč, 11,72 €,
ISBN 978-80-247-5334-8

Zdravotnické nelékařské obory
19044

Ošetřovatelství pro střední
zdravotnické školy I – Interna
2., doplněné vydání

Ošetřovatelství pro střední
zdravotnické školy III –
Gynekologie a porodnictví, onkologie,
psychiatrie 2., doplněné vydání

17×24 cm, 176 stran,
349 Kč, 13,96 �,
ISBN 978-80-271-0874-9

17×24 cm, 228 stran, 239 Kč, 9,56 €,
ISBN 978-80-247-3601-3

Lenka Slezáková a kolektiv
17×24 cm, 244 stran, 279 Kč, 11,16 €,
ISBN 978-80-247-4341-7

1332

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, 236 stran, 279 Kč, 11,16 €,
ISBN 978-80-247-4342-4

2450

Lenka Slezáková a kolektiv

Radana Poděbradská

Fyzikální terapie
Manuál a algoritmy

Jiří Poděbradský,
Radana Poděbradská

16×24 cm, 218 stran,
529 Kč, 21,16 �,
ISBN 978-80-247-2899-5

17×24 cm, 264 stran, 279 Kč, 11,16 €,
ISBN 978-80-247-3602-0

1330

15066

19028

Technika masáže
v rehabilitaci
Překlad 19. vydání

Operační polohy

Fyzikální léčebné metody
pro praxi

Kolektiv autorů
17×24 cm, šitá vazba,
asi 72 stran, cena neurčena,
ISBN 978-80-271-2077-2

17×24 cm, 192 stran,
529 Kč, 20,99 €,
ISBN 978-80-247-2663-2

2476

Fyziologie Učebnice pro
studenty zdravotnických oborů –
2., doplněné vydání

Manuální lymfodrenáž podle
dr. Voddera Praktický průvodce

14×21 cm, 224 stran,
259 Kč, 10,36 �,
ISBN 978-80-247-3918-2

17×24 cm, 176 stran,
299 Kč, 11,96 €,
ISBN 978-80-247-4084-3

Angličtina pro fyzioterapeuty

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, 19,96 �,
ISBN 978-80-271-0084-2

Cvičení a testy
Markéta Blažejová, James J. Tufano

3047

Angličtina pro fyzioterapeuty
19031

Klinická radiobiologie

Helena Gogelová

Edukace v porodní
asistenci

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, 7,96 �,
ISBN 978-80-247-4836-8

Učebnice poskytuje
ucelený přehled z daných oborů pro studenty
středních a vyšších
zdravotnických škol, kde
jsou často tyto obory
spojovány do jednoho
předmětu.
14×21 cm, 140 stran,
199 Kč, 7,96 �,
ISBN 978-80-271-0693-6

19019

Terapeutické využití tejpování

Bohdana Dušová a kolektiv

Jitka Kobrová, Robert Válka
17×24 cm, 152 stran, 299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-0181-8

17×24 cm, 144 stran,
279 Kč, 11,16 €,
ISBN 978-80-271-0836-7
15053

19020

Potřeby žen v porodní
asistenci

Lymfotaping

Terapeutické využití tejpování v lymfologii
Jitka Kobrová
17×24 cm, 136 stran, 299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-271-0182-5

Bohdana Dušová a kolektiv

4015

17×24 cm, 144 stran,
299 Kč, 11,96 €,
ISBN 978-80-271-0837-4

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny
Roman Remeš, 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

Komentované kazuistiky
z přednemocniční neodkladné
péče D. Peřan, P. Ch. Cmorej,

J. Pekara, M. Nesvadba a kolektiv
Soubor reálných kazuistik
z přednemocniční neodkladné péče doplněných
vždy komentářem autorů,
kteří mají bohaté zkušenosti z práce zdravotnického záchranáře a praktického lékaře.
14×21 cm, 240 stran,
389 Kč, 16,21 �,
ISBN 978-80-271-3008-5

16041

Ucelený pohled na
obor – od nejnovějších poznatků o vlivu
ionizujícího záření přes
důsledky poškození tkání
po klinické následky (nemoc z ozáření), včetně
možností radioprotekce.
17×24 cm, 184 stran,
299 Kč, 11,96 �,
ISBN 978-80-247-4098-0

Andrea Levitová, Blanka Hošková

pro zdravotnické obory
Barbora Drnková

15052

Renata Havránková a kolektiv

Zdravotně-kompenzační
cvičení

Mikrobiologie, imunologie,
epidemiologie a hygiena

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, 15,40 �,
ISBN 978-80-247-3531-3

Publikace navazuje
na učebnici Angličtina pro
fyzioterapeuty autorky Heleny Gogelové a doplňuje
ji o cvičení. Obě knihy tvoří
kvalitní základ pro výuku
anglického jazyka v oboru
fyzioterapeut.
14×21 cm, 208 stran,
269 Kč, 10,76 �,
ISBN 978-80-271-0578-6

19129

19013

Fyziologie a léčebné postupy
Olga Švestková, Yvona Angerová,
Rastislav Druga, Jan Pfeiffer, Jiří Votava

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, 25,96 �,
ISBN 978-80-271-0367-6

H. Wittlinger, D. Wittlinger,
A. Wittlinger, M. Wittlinger

Jindřich Mourek

Rehabilitace motoriky člověka

Lukáš Čapek, Petr Hájek, Petr Henyš
a kolektiv

2482

1331

17×24 cm, 200 stran,
529 Kč, 21,16 €,
ISBN 978-80-247-2710-3

Biomechanika člověka

17×24 cm, 200 stran,
390 Kč, 15,60 €,
ISBN 978-80-271-0478-9

Vojtův princip
Překlad 3., zcela
přepracovaného vydání

Václav Vojta, Annegret Peters

19052

Leoš Navrátil a kolektiv

4051

16026

Ulrich Storck

2499

16021

Komplexní kineziologický
rozbor Funkční poruchy
pohybového systému

3090

99

Publikace se symbolem

Know-how lektora klinické
praxe

Martina Reľovská, Danka Boguská,
Slávka Mrosková
Kniha řeší management
klinické praxe z pohledu
lektora v souladu s nejnovějšími poznatky pedagogické praxe a s důrazem
na individualitu studenta.
Obsahuje praktické
informace a rady.
12×17 cm, 112 stran,
289 Kč, 11,99 �,
ISBN 978-80-271-2219-6

též jako e-kniha

Zdravotnické nelékařské obory
Ilona Kopecká, 14×21 cm, 200 stran, 239 Kč, 9,42 €,
ISBN 978-80-247-3875-8

19071

Biografie v péči o seniory

Psychologie 1. díl
Učebnice pro obor sociální činnost

Ilona Kopecká, 14×21 cm, 164 stran, 199 Kč, 8,96 €,
ISBN 978-80-247-3876-5

Psychologie 3. díl
Učebnice pro obor sociální činnost
Ilona Kopecká, 14×21 cm, 268 stran, 269 Kč, 11,30 €,
ISBN 978-80-247-3877-2

2., aktualizované a doplněné vydání
Odborná příručka pro nelékařské zdravotnické a sociální pracovníky, pro management v pobytových sociálních zařízeních, příbuzné
seniorů a studenty nelékařských zdravotnických a sociálních oborů
poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími
a problémovými situacemi, které zde vznikají, a s doporučením
k jejich řešení.
17×24 cm, 304 stran, 399 Kč, 18,43 �, ISBN 978-80-271-2030-7

Sociální práce v systému
koordinované rehabilitace
Jitka Vacková a kolektiv

Eva Veverková a kolektiv

Publikace určená především pro studenty 1. ročníku oboru Zdravotnický
záchranář klade důraz
na bezpečnost, efektivitu
a kvalitu péče lege artis,
na komunikaci a lidský
přístup.
17×24 cm, 228 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-247-2747-9

17×24 cm, šitá vazba, 256 stran,
370 Kč, 14,80 �,
ISBN 978-80-247-4083-6

17×24 cm, šitá vazba, 372 stran,
499 Kč, 22,99 �,
ISBN 978-80-247-4108-6

Zdeněk Seidl a kolektiv

1678

2457

Lymfologie
Překlad 7. vydání

Zdravotní nauka 1. díl
Učebnice pro obor sociální
činnost
Iva Nováková

14×21 cm, 192 stran,
239 Kč, 9,42 �,
ISBN 978-80-247-3708-9

Motivační prvky při práci
se seniory

15071

Zraková postižení
behaviorální přístupy
při edukaci s pomůckami

2., přepracované vydání
Dana Klevetová

Pavel Beneš

14×21 cm, 136 stran,
249 Kč, 9,96 €,
ISBN 978-80-271-2110-6
19059

Vyšetřovací metody
v optometrii a interpretace
jejich výsledků v praxi
Petr Veselý, Pavel Beneš

17×24 cm, 128 stran,
245 Kč, 9,80 €,
ISBN 978-80-271-2071-0

4088

19016

4058

Pečovatelství 1. díl
učebnice pro obor sociální
činnost, 2., doplněné vydání

Smyslová aktivizace
v péči o seniory a klienty
s demencí Lore Wehner,

Jana Mlýnková

Ylva Schwinghammer

14×21 cm, 260 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-0131-3

17×24 cm, 144 stran,
299 Kč, 11,96 €,
ISBN 978-80-247-4423-0

14×21 cm, 96 stran,
199 Kč, 8,36 €,
ISBN 978-80-247-5307-2
4089

19017

19062

EKG pre záchranárov
nekardiológov
Ve slovenštině

Pečovatelství 2. díl
učebnice pro obor sociální
činnost, 2., doplněné vydání
Jana Mlýnková

Teorie sociální práce I
Sociální práce jako profese,
akademická disciplína a vědní
obor Andrej Mátel

14×21 cm, 96 stran,
199 Kč, 9,19 €,
ISBN 978-80-247-5308-9

14×21 cm, 300 stran,
349 Kč, 16,12 �,
ISBN 978-80-271-0132-0

17×24 cm, 208 stran,
329 Kč, 15,20 €,
ISBN 978-80-271-2220-2

Táňa Bulíková

15070

16032

Ošetřovatelské postupy pro
zdravotnické záchranáře I

2484

Radiologie pro studium
i praxi

EKG pro záchranáře
nekardiology
Táňa Bulíková

Kniha obsahuje informace, postupy a nové
trendy z oboru ošetřovatelství, cíleně zaměřené
na profesní přípravu
zdravotnických záchranářů a jejich uplatnění
v praxi.
17×24 cm, 316 stran,
199 Kč, 8,29 �,
ISBN 978-80-271-0717-9

2481

Kardiologie pro sestry
Obrazový průvodce

Ošetřovatelské postupy pro
zdravotnické záchranáře II
Eva Veverková a kolektiv

Základní učebnice
předmětu Ošetřovatelské
postupy oboru zdravotnický
záchranář, která obsahuje veškerá témata pro
optimální splnění studijních
povinností v základním
předmětu oboru.
17×24 cm, 192 stran,
299 Kč, 13,81 �,
ISBN 978-80-271-2099-4

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

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

Stomatologie I
19006

pro zdravotnické záchranáře M. Dingová
Šliková, L. Vrabelová, L. Lidická

14×21 cm, 240 stran,
99 Kč, 4,57 €,
ISBN 978-80-247-5147-4

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

Koordinovaná rehabilitace
klientů po poškození
mozku v domácím prostředí
metodami sociální práce,
fyzioterapie, ergoterapie,
medicíny, logopedie a psychologie podle unikátního
výzkumu.
17×24 cm, pevná vazba,
208 stran, 245 Kč, 10,21 �,
ISBN 978-80-271-2434-3

Základy ošetřovatelství
a ošetřovatelských postupů

Anna Arnoldová

20×25 cm, pevná vazba,
720 stran, 389 Kč, 17,97 €,
ISBN 978-80-247-4300-4

1689

15045

Kniha se věnuje
teoretickým východiskům
trauma-informovaného
přístupu a jeho využití
v práci s vybranými cílovými skupinami. Obohacena
je o pohled a zkušenosti
odborníků z praxe.
14×21 cm, 136 stran,
239 Kč, 9,96 �,
ISBN 978-80-271-1049-0

4082

Sociální péče 1. díl
Učebnice pro obor sociální
činnost

Michael Földi, Ethel Földi
a kolektiv

19014

19063

15105

v sociální práci
Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí,
Martina Černá

17×24 cm, 160 stran,
149 Kč, 6,88 €,
ISBN 978-80-247-4315-8

Kolektiv autorů

Eva Malíková

Trauma-informovaný přístup

Kvalita v sociální práci
a sociálních službách
Věra Malík Holasová

Psychologie 2. díl
Učebnice pro obor sociální činnost

Péče o seniory v pobytových
zařízeních sociálních služeb

2493

Eva Procházková

Publikace předkládá
jakým způsobem uchopit
a pochopit životní příběh
seniora a zařadit ho do
péče sociálních služeb
a výuky pečujících, kterým
záleží na lidském přístupu
k člověku.
17×24 cm, 200 stran,
329 Kč, 15,20 €,
ISBN 978-80-271-1008-7

16034

2472

2471

2470

100

pro SZŠ a VOŠ
Lenka Slezáková a kolektiv
Učebnice stěžejního
předmětu pro obory asistent 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 v slovenčine
Lovec

SVETOVÉ BESTSELLERY BRITSKÉHO AUTORA ROBERTA BRYNDZU

Arne Dahl

BES
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Pätnásťročná Ellen je
tri týždne nezvestná
a detektív Sam Berger
získava podozrenie, že sa
stala obeťou sériového
vraha. Musí však o tom
presvedčiť aj svojich
nadriadených.
15×21 cm, pevná väzba,
392 strán, 15,99 �,
ISBN 978-80-8090-097-7
R
E
LL
TSE

Korisť

Arne Dahl

Dievča v ľade

Temné hlbiny

Chladnokrvne

15×21 cm, pevná väzba, 15,99 �,
ISBN 978-80-271-0740-7

15×21 cm, pevná väzba, 15,99 �,
ISBN 978-80-247-2219-1

15×21 cm, pevná väzba, 15,99 �,
ISBN 978-80-271-1099-5

Robert Bryndza
Keď Desiré Rosenkvistová
dostane list, sú z neho
jasné dve veci: bol
napísaný v stave úplného
zúfalstva a paranoje
a obsahuje podrobnosti
o jednom z jej starých
tajuplných prípadov.
15×21 cm, pevná väzba
392 strán, 15,99 �,
ISBN 978-80-8090-100-4

Kaviareň v Kodani
Julie Caplinová

BE

Antonio Iturbe

BES

Steven R. Gundry

BES

Predstavte si, že všetko,
čo ste doteraz počuli
o zdravých potravinách,
je lož. V knihe sa dozviete,
prečo je „zdravá strava“
príčinou chorôb a nadváhy. Preklad bestselleru
The Plant Paradox.
17×24 cm, 280 strán,
15,99 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-8090-031-1

BESTSELL

Do posledného dychu

Smrtiace tajnosti

15×21 cm, pevná väzba, 15,99 �,
ISBN 978-80-247-2729-5

15×21 cm, pevná väzba, 15,99 �,
ISBN 978-80-271-2072-7

15×21 cm, pevná väzba, 15,99 �,
ISBN 978-80-271-2073-4

Robert Bryndza

Robert Bryndza

ERY

Robert Bryndza

Detektívne prípady tvrdohlavej a odvážnej policajtky Eriky Fosterovej prinášajú napätie do poslednej stránky!
Knihy boli preložené do dvadsiatich siedmich jazykov a právom nesú označenie „svetový bestseller“.

Pekáreň v Brooklyne

KRÁĽOVNÁ ŠVÉDSKEJ KRIMI LINA BENGTSDOTTER

Julie Caplinová

Romantický a vtipný
príbeh o ceste do
Brooklynu, lahodných
koláčikoch, láske
a priateľstve. Vydajte sa
na výlet do mesta, ktoré
nikdy nespí, a nechajte
sa ním okúzliť!
14×21 cm, mäkká väzba,
368 strán, 16,12 �,
ISBN 978-80-8090-135-6

Červený stan

Bestsellerová detektívna séria od novej kráľovnej švédskej krimi prináša napínavé
prípady zmiznutých dievčat v zabudnutých mestečkách poznačených tvrdým
životom, desivými tajomstvami a nechcenými spomienkami.
Annabelle

14 x 21 cm, pevná väzba, 320 strán, 14,99 �,
ISBN 978-80-8090-046-5

Francesca

14 x 21 cm, pevná väzba, 392 strán, 15,99 �,
ISBN 978-80-8090-064-9

Beatrice

14 x 21 cm, pevná väzba, 320 strán, 14,49 �,
ISBN 978-80-8090-106-6

Babská jazda

Anita Diamant

Jedinečný príbeh mladého
dievčaťa z Prahy, ktoré
prejavilo obrovskú odvahu,
keď sa rozhodlo vlastným
životom chrániť cenné
židovské knihy priamo
v jednom z najbrutálnejších
koncentračných táborov.
14×21 cm, tvrdá väzba,
400 strán, 15,99 �,
T S E LL E R ISBN 978-80-8090-110-3

Skryté nebezpečenstvo
zdravých potravín

Robert Bryndza

Nočný lov

Pripravte si šálku horúcej
čokolády, natiahnite si
hrubé ponožky, schúľte
sa do kresla a vydajte
sa s hlavnou hrdinkou
Katie do Kodane. Čaká vás
prekvapivá cesta za povestným dánskym šťastím a...
romantickou láskou.
14×21 cm, mäkká väzba
352 strán, 15,49 �,
S T S E LL E R ISBN 978-80-8090-094-6

Knihovníčka z Auschwitzu

Robert Bryndza

Hľadá sa Mia

Judy Leigh

V Biblii je jej život naznačený len v skratke – Dína
bola jedinou dcérou Jákoba
a Lei. Anite Diamant sa
podarilo rozvinúť túto
predlohu do krásneho príbehu o láske, vášni, zrade,
vyhnanstve aj odpustení.
14×21 cm, tvrdá väzba,
352 strán, 15,99 �,
ISBN 978-80-8090-103-5

Detektívi

Sam Tschida

Pán Marple a jeho detektívna
partička

Zuzana Pospíšilová,
Markéta Vydrová

Sven Gerhardt
Bratom Tomovi a Kubovi
prinesie sťahovanie sa
do nového domu netušené
dobrodružstvo. Pripoja sa
k tajnej chlapčenskej partii
a stanú sa svedkami krádeže
vzácneho obrazu. Podarí
sa im túto záhadu vyriešiť?
16×21 cm, tvrdá väzba,
56 strán, 7,89 �,
ISBN 978-80-8090-114-1

Vtipný príbeh
s poriadnou dávkou
romantiky pre
čitateľky, ktoré
hľadajú svieži
a zábavný pohľad
na kultúru sociálnych
sietí a selfie.
14×21 cm, tvrdá väzba,
320 strán, 14,99 �,
ISBN 978-80-8090-126-4

Judy Leigh sa vracia s novým
románom plným láskavého
humoru a emócií o tom, že
nikdy nie je neskoro zamilovať sa. Humorne a láskyplne
vám pripomenie, že každý
deň treba prežiť naplno,
akoby bol váš posledný.
13×21 cm, tvrdá väzba,
272 strán, 13,99 �,
ISBN 978-80-8090-132-5

Vitajte v detektívnej kancelárii zvieracích záležitostí!
Theo, Elsa a škrečok pán
Marple tvoria partičku
šikovných detektívov, ktorí
vždy držia spolu, vďaka čomu
dokážu vyriešiť takmer každú
detektívnu zápletku.
15×21 cm, tvrdá väzba,
152 strán, 10,99 �,
ISBN 978-80-8090-123-3

Joga na dobrú noc
Mariam Gates,
Sarah Jane Hinder

Ilustrovaná knižka
o joge pre rodičov
a detičky s kratučkými
príbehmi zo sveta
prírody, ktoré prostredníctvom postavičiek
prepája s jednoduchými jogovými pozíciami.
21×25 cm, tvrdá väzba,
32 strán, 9,99 �,
ISBN 978-80-8090-117-2
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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
Bc. Tereza Vršková,
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
Mgr. Martin Sviták,
tel.: 234 264 463, m.svitak@grada.cz
Propagace a PR
Ing. Martin Beck,
tel.: 234 264 551, beck@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 lékařská literatura
MUDr. Michaela Lízlerová
tel.: 234 264 568, lizlerova@grada.cz
Zdravotnická literatura
pro nelékařské zdravotnické obory
Mgr. Vlasta Wirthová,
tel.: 234 264 407, wirthova@grada.cz
Ekonomie, podnikání a osobní rozvoj
Ing. Květa Štěpaníková,
tel.: 234 264 436, stepanikova@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: Rosalie Wernischová,
tel.: 234 264 446, wernischova@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. Anita Ponešová,
tel.: 234 264 445, ponesova@grada.cz
Výtvarné a řemeslné obory
Ing. Jana Minářová,
tel.: 234 264 440, minarova@grada.cz
Sportovní redakce
Šimon Tatíček,
tel.: 234 264 454, taticek@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
Zahraniční beletrie
Mgr. Tereza Lebedová,
tel.: 234 264 429, lebedova@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

Zastoupení
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Obchodní oddělení
tel.: 02/5564 5189, grada@grada.sk

Vzdělávání také podporují

Díky autorům, skvělému týmu
a hlavně díky vám, čtenářům
náš příběh graduje 30 let.
Prodali jsme už 26 500 000 knih!

Aktuální informace o novinkách
a akcích naleznete na

www.grada.cz

Vyberte si svou sociální síť
facebook.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
Objednávky z ČR
poštou: k uponem z této strany katalogu
telefonem: 2 34 264 511
234 264 512
603 262 018
e-mailem: obchod@grada.cz
přes web: www.grada.cz

GRADA Publishing, a.s.
Areál společnosti Destila,
Kaštanová 127, 620 00 Brno

Osobní odběr Praha 7, Brno, Bratislava
Dopravce

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.

1. Anatomie 1, Radomír Čihák
2. Vnitřní svět vítězů, Marian Jelínek
3. Maminko, nekřič!, Jeannina Mik,
Sandra Temi-Jetter

4. Hotýlek na Islandu, Julie Caplin

Zdarma

Zásilka do 800 Kč

Zásilka nad 800 Kč

49 Kč + 20 Kč dobírka

Zdarma

79 Kč + 20 Kč dobírka

Zdarma

95 Kč + 20 Kč dobírka

Zdarma

Způsob platby
• dobírka
• hotově

• on-line karta
• faktura

• proforma –
převod na účet

Proč nakupovat právě u nás?
•

Pro členy GRADA KLUBU sleva 17–21 %
a další slevy spojené se zasíláním newsletterů.

•

Knihy jako dárek ke každé objednávce
pro registrované zákazníky.

•
•
•

Při nákupu nad 800 Kč (35 €) doprava ZDARMA.
Možnost prolistovat 10 % z knihy on-line.
Osobní odběr zdarma na našich pobočkách
s možností platby kartou.

K 1/21

5. Mizející dívky, Lisa Reganová

Otváracie hodiny:
po–pá 9.00–17.00 hodín
Tel.: 02/5564 5189

Doprava

Objednávky ze SR

Nejprodávanější
knihy z katalogu

GRADA Slovakia s.r.o.
Moskovská 29, 811 08 Bratislava

Otevírací doba: po–pá 8.00–16.00 hodin
Tel.: 234 264 200–201

Tituly objednávejte podle katalogového
čísla (u každého titulu).
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* Je uvedeno vždy jako číselný kód vedle knihy.
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