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překlad: Lenka Pučalíková
rozsah: 280 stran

Jak se ze zlého, samotářského, ale 
nesmírně fascinujícího vlka, který se od 
nepaměti objevuje v mýtech a pohádkách, 
stal nejlepší přítel člověka? Uznávaný 
etolog Kurt Kotrschal nám pomůže nejen 
lépe pochopit pradávné zaujetí vlkem,  
ale také nás naučí, jak k našemu věrnému 
společníkovi – psovi správně přistupovat.

Rakouská vědecká kniha roku v oblasti 
medicína a biologie.

VLK – PES – ČLOVĚK
autor: Kurt Kotrschal

„Kurt Kotrschal na základě svých znalostí  
a zkušeností fundovaně popisuje ambivalentní  

a mnohostranné sbližování vlka  
s člověkem a poutavě líčí, jak se z divokého  

vlka vyvinul dnešní pes.“ – ORF

překlad: Magdalena Havlová
rozsah: 448 stran, barevná příloha

Mizení koně z našich dějin je proces, který 
se kupodivu odehrál téměř bez povšimnutí. 
Kůň byl jak v Evropě, tak v Americe stále  
v naší blízkosti – dokud s dobou Napoleona 
nezapočalo poslední století koní, které 
pak doznívá s první světovou válkou. 
Ulrich Raulff rozehrává všechny rejstříky 
kulturních i literárních dějin a popisuje 
s obdivuhodným vypravěčským uměním 
svět, jenž dospěl ke svému konci. 

Kniha byla nominována na Cenu 
Lipského knižního veletrhu 2016.

POSLEDNÍ STOLETÍ KONÍ
autor: Ulrich Raulff

K TÉMATU



PŘÍRODA

PETER WOHLLEBEN (1964) Už v dětství se chtěl stát ochráncem přírody. Studoval lesnictví a přes  
dvacet let pracoval jako úředník zemské lesní správy. Dnes vede Lesní akademii v německém regionu 
Eifel a usiluje o návrat pralesů do různých oblastí světa.

také jako audioknihy  
v interpretaci  

Aleše Procházky
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také jako audiokniha 
v interpretaci  

Aleše Procházky

překlad: Dagmar Heeg
rozsah: 256 stran

Stromy se bez lidí hravě obejdou, ale my bez 
stromů ne.

Peter Wohlleben se vyznává ke své lásce  
ke stromům a současně nás vyzývá, abychom 
konečně začali chránit přírodu a pečovat  
o její nekonečnou mnohotvárnost, i když se 
nám doposud nepodařilo zcela pochopit její 
provázanost. A také nabízí cestu k pochopení,  
že to děláme ve vlastním zájmu.

NEŽ STROMŮM DOJDE DECH
autor: Peter Wohlleben

Knihy pro děti od Petera Wohllebena najdete na str. 19. 

VYCHÁZÍ 
V LISTOPADU 2021

Naučte se s Peterem Wohllebenem 
rozumět tajným znamením přírody.

K TÉMATU

také jako audiokniha 
v interpretaci  

Aleše Procházky



PŘÍRODA

překlad: Lenka Adamcová
rozsah: 288 stran

O životě, poslání a důležitosti čmeláků

Zásadní čtení pro každého, kdo má zahradu  
a není mu lhostejná naše planeta. Díky autorovu 
hlubokému vhledu a nadšení se na čmeláky 
začnete dívat úplně jinak. Začnete se na ně 
zkrátka dívat. Posedlosti čmeláky propadl Dave 
Goulson už v raném dětství. Jeho zájem o přírodu 
začínal stále exotičtějším zvěřincem domácích 
mazlíčků, ale svět se mu naprosto změnil, když  
si objednal první entomologické vybavení.  
Od té doby se jeho skutečnou vášní stal hmyz, 
především včely a čmeláci.

NÁVRAT ČMELÁKŮ
autor: Dave Goulson

„Možná že když se dnes 
naučíme zachránit jednoho 
čmeláka, dokážeme zítra 

zachránit svět.“

také jako audiokniha  
v interpretaci  
Miroslava Táborského

DAVE GOULSON (* 1965) vystudoval biologii na Oxfordské univerzitě a v současnosti působí jako profesor 
biologických věd na univerzitě v Sussexu. Vydal více než 190 vědeckých článků o čmelácích, včelách, 
motýlech a dalších druzích hmyzu. V roce 2006 založil Bumblebee Conservation Trust (Společnost na 
ochranu čmeláků), která svou průlomovou ochranářskou prací získala Heritage Lottery Award za nejlepší 
projekt v oblasti životního prostředí. Biology and Biotechnology Research Council v roce 2010 Goulsonovi 
udělil ocenění Sociální inovátor roku.

OD STEJNÉHO
AUTORA

K TÉMATU
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překlad: Eva Dohnálková
rozsah: 192 stran

Objevte tajuplnou planetu hmyzu

Zatímco lidská populace se za posledních 
čtyřicet let zdvojnásobila, hmyzu  
o polovinu ubylo. Přitom lidstvo je na práci 
mnoha druhů těchto drobných živočichů 
závislé. Potřebujeme je k opylování,  
k rozkládání mrtvých organismů a k tvorbě 
hlíny, využíváme je jako potravu pro jiná 
zvířata, pomáhají nám udržet na uzdě 
škodlivé organismy, šíří semena, jsou nám 
nápomocní při výzkumech a svými chytrými 
řešeními nás inspirují. Hmyz představuje 
drobná ozubená kolečka, díky kterým se 
točí svět. Už jen z čistě egoistických důvodů 
bychom se o zdraví a blaho těchto drobných 
tvorů měli zajímat. Péče o ně je jakousi 
životní pojistkou pro naše děti a vnoučata.

překlad: Markéta Kliková
rozsah: 128 stran

Netradiční vědecká expedice do 
světa mravenců je díky jedinečnému 
zpracování nejen bohatá na informace 
o životě lesního společenství, ale její 
absolvování se pro vás stane také 
úžasným zážitkem.

Mravenci patří k nejpozoruhodnějším 
živočichům. Při pohledu do mraveniště 
nás nepřestává udivovat dokonalá 
organizace jejich společenství a v širších 
souvislostech i jejich nezanedbatelný vliv 
na životní prostředí. Soužití mravenců 
a jejich fascinující schopnost vzájemně 
komunikovat inspirovaly Armina Schieba 
k neobvyklému projektu: v digitálně 
modelovaných hyperrealistických 3D 
ilustracích nám poskytuje pozoruhodný 
vhled do života mravenců lesních.

PLANETA HMYZU
autor: Anne Sverdrup-Thygesonová

MRAVENCI
autor: Armin Schieb

fantastická 3D 
expedice do 

života lesního 
společenství



PŘÍRODA

překlad: Monika Řezníčková
rozsah: 128 stran

Při procházce upoutá vaši pozornost 
neznámý pták – co to jen může být za  
druh? S tímto bohatě ilustrovaným atla- 
sem ho dokážete snadno a rychle určit,  
a to díky jednoznačně popsaným  
znakům a realistickým vyobrazením  
s propracovanými detaily. Téměř okamžitě 
zjistíte, který opeřenec si v parku tak 
prozpěvuje, kdo přiletěl na krmítko  
nebo se pohupuje na hladině. Portréty 
jednotlivých druhů doplňují pozoruhodná 
fakta a zajímavosti ze života ptáku. Čím 
víc se o nich dozvíte, tím víc vás budou 
fascinovat.

Každému ze 100 uvedených druhů 
je věnována samostatná stránka se 
stručným popisem a propracovanými 
ilustracemi.

PTÁCI
autor: Felix Weiß

překlad: Lenka Pučalíková
rozsah: 192 stran

Sýkoru koňadru, vrabce domácího a kosa 
černého zahlédnete na zahradě nejčastěji. 
Věděli jste ale, že se u krmítka ráda zastaví  
i sýkora babka? Anebo že budníčka 
menšího přilákáte, pokud na zahradě 
zasadíte vrbu?

POZNÁTE PTÁKY 
NAŠICH ZAHRAD?
autor: Ulrich Schmid

K TÉMATU
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překlad: Alena Klvaňová
rozsah: 376 stran

Nový pohled na to, jak ptáci mluví, 
pracují, hrají si, vychovávají mláďata  
a přemýšlejí.

Na základě aktuálních vědeckých  
poznatků převrací autorka tradiční  
nahlížení na způsob, jak ptáci žijí, jak  
spolu komunikují, získávají potravu, páří se, 
vychovávají mláďata a přežívají. Odhaluje 
jejich pozoruhodnou inteligenci i strategie  
a schopnosti, které jsme kdysi připisovali 
výhradně lidem: klamání, manipulaci, 
podvádění, únosy, zabíjení potomků, ale 
také důmyslnou mezidruhovou komunikaci, 
spolupráci, součinnost, altruismus, kulturu 
a hru. Některé z těchto mimořádných 
způsobů chování jsou tak zapeklité,  
že posunují hranice samotné  
„ptákovitosti“ – tedy ptačí podstaty.

PTAČÍ ZPŮSOBY
autor: Jennifer Ackermanová

V této výjimečné 
knize čerpá  

Tim Birkhead ze 
svých bohatých 

vědomostí, které 
získal celoživotním 

studiem ptáků.

Jak mohou ptáci 
vytušit, že se blíží 
bouře, o které my 

zatím nemáme 
sebemenší ponětí? Jak 
najdou cestu do tisíce 
kilometrů vzdálených 
míst, když tam nikdy 
nebyli? Jak dovedou 

přesně napodobit 
složité zpěvy desítek 

dalších druhů? Jak 
si po šesti měsících 
pamatují, kam si na 

ploše o velikosti stovek 
čtverečních kilometrů 

ukryli potravu?

K TÉMATU

OD STEJNÉHO
AUTORA

DOPORUČUJEME



PŘÍRODA

překlad: Vojtěch Ettler
rozsah: 304 stran

Zabořte ruce do země, chvíli jen tiše 
pozorujte a uvidíte, co se stane.

Autor nás měsíc po měsíci provádí  
svými zážitky při práci v zahradě i mimo ni, 
přičemž střídající se roční období uvádějí 
do popředí stále nové rostliny i živočichy  
a zahradníka samotného vedou k rozjímání 
nad vlastní minulostí i budoucností.  
Z mírumilovného a meditativního vyprávění 
se dozvíme o zahradnickém folklóru  
a moudrosti, radostech práce rukama,  
jeho cestě od osamělého bezdomovectví  
k rodinné spokojenosti i o koloběhu růstu  
a rozkladu, podle něhož se řídí nejen život 
v zahradě, ale i ten náš.

OD SEMÍNKA V PRACH
autor: Marc Hamer

Manifest zahradnického zenu  
a povzbudivá rozprava o životě  

v souladu s přírodou

DOPORUČUJEME



MALÁ LESNÍ ŠKOLA
autor: Andreas Kieling

NASLOUCHÁNÍ MECHU
autor: Robin Wall Kimmererová
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překlad: Magdalena Havlová
rozsah: 208 stran

Když známý německý dokumentarista, 
spisovatel a dobrodruh Andreas Kieling 
procestoval celý svět, začal se na přírodu 
ve své rodné zemi dívat úplně jinak.  
Všímal si, že zatímco určité druhy hmyzu  
a obojživelníků vymírají, výr, sokol 
stěhovavý, čáp černý, rys nebo vlk se zase 
vracejí. Ve svém úspěšném videoblogu 
„Malá lesní škola“ (Kleine Waldschule), 
který je předlohou této knihy, poutavě 
vyzrazuje tajemství lesa, díky nimž  
si pobyt venku opravdu užijete. 

překlad: Vojtěch Ettler
rozsah: 200 stran

Robin Wall Kimmererová vypráví příběhy 
mechů z pohledu vědy i tradiční moudrosti 
domorodých národů. Mezinárodně 
uznávaná autorka poutavě spojuje  
vědecké poznatky s osobními postřehy  
a dává možnost nahlédnout do elegantně 
jednoduchého života mechorostů,  
od nichž se můžeme mnohé naučit.  
Ve vzájemně provázaných esejích 
srozumitelně vysvětluje biologii mechů 
a přemítá nad tím, co všechno nám tyto 
fascinující organismy mohou předat.  
Čerpá přitom ze svých rozmanitých 
zkušeností vědkyně, matky, učitelky  
i spisovatelky s indiánskými kořeny.

V meších autorka objevila vstupní bránu 
k důvěrnému sepětí s krajinou – jakousi 
tajnou znalost lesa.

K TÉMATU



PŘÍRODA

překlad: Štěpánka Podlešáková
rozsah: 176 stran

Tento kapesní průvodce světem hub 
představuje nejčastější druhy podle míst, 
kde obvykle rostou. Hřiby smrkové a hnědé 
například upřednostňují jehličnaté lesy, 
žampionům se zase daří na loukách  
a v parcích. Díky těmto znalostem své 
oblíbené houby jednoduše najdete 
a ty neznámé podle popsaných 
charakteristických rysů stejně snadno 
rozpoznáte a spolehlivě určíte.

• popisy 165 našich nejznámějších hub
• přes 170 barevných fotografií a přes  

80 barevných kreseb
• jasné označení jedlých, nejedlých  

a jedovatých hub
• BONUS – sezonní kalendář s přehledem 

toho, kdy sbírat oblíbené houby

KAPESNÍ ATLAS HUB  
autor: Hans E. Laux

překlad: Martin Sobkuljak
rozsah: 96 stran

Mnoho druhů jedlých hub lze bez problémů 
pěstovat na zahradě, balkoně, terase nebo 
přímo v domě – v bytě nebo ve sklepě.  
Tak je možné se celoročně zásobovat 
čerstvými houbami a kdykoli si na nich 
pochutnat. V této příručce najdete 
jednoduché a srozumitelné návody, jak  
si houby můžete sami vypěstovat, starat  
se o ně a jak je chutně zpracovat v kuchyni.

VŠE O PĚSTOVÁNÍ HUB – 
NÁVODY A RADY PRO DOMÁCÍ 
PĚSTITELE
autor: Folko Kullmann

K TÉMATU
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LÍPY – VLÍDNÉ A MAJESTÁTNÍ
autor: Marie Hrušková
fotografie: Pavel Hössl

PRŮVODCE PŘÍRODOU  
NA VÝLETY
autoři: Frank a Katrin Heckerovi

rozsah: 240 stran

Lípy mají listy srdčité, jejich tvar opakuje 
mladá lipová koruna. Stará lípa se však 
nebojí staletí věku ani zvětšující se dutiny 
v kmenu. Je to úžasný, nezdolný strom. 
Lípy jsou stromy oblíbené, bez nich si nelze 
českou krajinu představit. Vzpomeňme na 
medovou vůni kvetoucích lip, která dokáže 
přivolat vzpomínku na dětství, vzpomínku, 
která potěší, stejně jako pohled na  
lípy samé. Také jejich dřevo má svou 
přitažlivost – je bílé, měkké, nebrání se  
noži ani dlátu. Je jasné, proč právě lípy 
svým dřevem posloužily na sochy  
Panny Marie.

překlad: Jana Čeřenová
rozsah: 368 stran

Ať už vyrazíte do lesa za městem, kocháte 
se rozmanitostí přírody uprostřed luhů 
a hájů, sluníte se u jihočeského rybníka 
nebo sjíždíte divokou Salzu, šplháte po 
tatranských štítech či vycestujete až  
k mořském pobřeží, flóra a fauna střední 
Evropy vás uchvátí svojí pestrostí. Díky 
tomuto průvodci se v ní dokážete kdekoliv 
jednoduše zorientovat a při svých toulkách 
přírodou třeba poznáte i živočichy a rostliny, 
o nichž jste neměli ani zdání. A tu pestrost 
stojí za to objevovat.

K TÉMATU

K TÉMATU



CESTOPISY

překlad: David Krásenský
rozsah: 272 stran

Jakmile Saúdská Arábie dovolila  
přicestovat prvním turistům, autor 
bestsellerů o couchsurfingu – Stephan  
Orth – si okamžitě sbalil batoh. Vydal se  
od gauče ke gauči objevovat celé království 
a do uzavřené společnosti nahlížel tak,  
jak ji dosud nepoznal žádný cestovatel  
ze Západu. Stal se očitým svědkem 
radikální proměny, viděl tam ženy za 
volantem a zatančil si s desetitisícovým 
davem na pouštní party. Ale na odvrácené 
straně tohoto světa plného pozlátka je také 
nutné pamatovat na hrozbu drastických 
trestů a na hranicích s Jemenem nelze 
přeslechnout vybuchující bomby.

COUCHSURFING  
V SAÚDSKÉ ARÁBII
autor: Stephan Orth

Couchsurfing je netradiční 
a stále oblíbenější způsob 

cestování. Při poznávání 
cizích zemí bydlíte přímo 

u místních obyvatel nebo 
naopak vy sami můžete 
ubytovat turisty u sebe 

doma. Poznáte tak zajímavé 
lidi, proniknete do jejich 
životního stylu a kultury  

a dostanete se na místa, kam 
vás cestovní kanceláře určitě 

nevezmou.

K TÉMATU

také jako audiokniha 
v interpretaci 
Zdeňka Kupky



PRO DĚTI

LEPORELA PRO NEJMENŠÍ
autoři: Caroline Pellissier a Virginie Aladjidi / ilustrace: Isabelle Simler

překlad: Blanka Carrière / rozsah: 14 stran
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K TÉMATU

Jak se z motýlka 
stane motýl? 
Kolik proměn 
stihne vážka, 
než vyletí nad 
hladinu? 
Za jak dlouho  
se z pulce  
stane žába? 
A jakými všemi 
proměnami 
prochází 
beruška?

Vytištěno na 100% recyklovaném, neběleném papíře.



KAMARÁDI Z MEDOVÉHO LESA
autor: Andrea Schütze / překlad: Monika Řezníčková / rozsah: 128 stran

Seznamte se s Kamarády z Medového lesa  
a zažijte s nimi spoustu dobrodružství

Lišák Míša do všeho strká svůj zvědavý čumáček a má čuch na 
ta nejlepší dobrodružství. Laňka Daňka je opatrná a zdrženlivá 
a neustále si s něčím dělá starosti. Divoké prasátko Chrochtík 
je pěkně mazané a neustále vyhledává lumpárny. Mývalka 
Makovička se ze všeho nejradši o všechny stará, neúnavně  
pečuje o čistotu a každou chvíli radostně zatleská.

PRO DĚTI

také jako audioknihy  
v interpretaci Jitky Molavcové

OD 
4 LET

OD STEJNÉHO
AUTORA
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VÍTEJTE U NÁS V LESE –  
TÝDEN PLNÝ PŘÍBĚHŮ
autor: Henriette Wichová

překlad: Michaela Škultéty
rozsah: 64 stran

7 příběhů k předčítání a pro dobrou 
náladu na 7 dní v týdnu

Sourozenci Frída a Benjamín bydlí  
v hájovně s maminkou Andreou, tatínkem 
Štěpánem a nezbedným jezevčíkem.  
A život v lese nabízí spoustu dobrodružství. 
V pondělí Frída objeví noru s liščaty, v úterý 
Andrea zachrání hned několikrát svatbu  
a ve středu prožije posmutnělý Benjamín 
den plný kouzel. To ovšem týden ještě 
zdaleka nekončí. Jste zvědaví, co se bude  
v lese dít ve čtvrtek, v pátek, v sobotu  
a v neděli?
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překlad: Dagmar Heeg
rozsah: 38 stran

Ať už žijete ve městě, nebo na venkově, 
vašimi sousedy jsou nejrůznější druhy 
nenápadných opeřenců. Jakmile ráno 
vykoukne sluníčko nad obzor, začnou 
hlasitě štěbetat, trylkovat a cvrlikat.  
V tu dobu býváte ještě zalezlí v posteli  
a spokojeně spíte, ale ptáci už ohlašují nový 
den. Když poznáte jejich svět, bude ten váš 
mnohem zajímavější. Ptáky už nebudete 
pouze slyšet, ale naučíte se je i vidět  
a rozeznávat.

Poznejte více než 40 našich ptáků 
a zjistěte, jak žijí, čím se živí, jak 
vychovávají svá mláďata a jak se 
připravují na zimu.

MOJE PTAČÍ KNÍŽKA
autor: Svenja Ernsten
ilustrace: Jana Walczyk

překlad: Jana Čeřenová
rozsah: 40 stran

Zářivě růžové saranče, křiklavě žluté žáby 
a pestrobarevní korýši – živočišná říše 
je obdivuhodně pestrá. Mnoho živočichů 
doslova hraje všemi barvami duhy,  
a někteří dokonce svítí ve tmě. Celá řada 
barevných druhů žije v deštných pralesích 
nebo na korálových útesech, ale i u nás 
najdete zajímavě zbarvené tvory – stačí  
se pořádně rozhlédnout. 

• Proč jsou vlastně živočichové barevní? 
• A jak vůbec přicházejí barvy na svět? 
• Existují také pestře zbarvení savci?

RAJČATOVÁ ŽÁBA  
A MODRÝ DRAK
autor: Andrea Köhrsen

PRO DĚTI
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PŮJDEŠ S NÁMI VEN?
autor: Peter Wohlleben
ilustrace: Stefanie Reich

překlad: Marie Voslářová
rozsah: 128 stran

Příroda je všude kolem nás – i ve  
městě. Na mnoha nečekaných místech  
se překvapivě daří různým živočichům  
i rostlinám. Bydlí tam s námi třeba myši, 
králíci, a někdy dokonce lišky či divočáci. 
Úzké škvíry mezi dlažebními kostkami  
a praskliny v asfaltu zase pohotově  
obsadily lišejníky, mechy či pampelišky. 
Peter Wohlleben vám poradí, jak rozdělat 
oheň bez zápalek, jak si vypěstovat dýni 
nebo vyrobit sluneční hodiny, jak bezpečně 
přespat na zahradě či balkoně a co si sbalit 
do batohu na průzkumnou výpravu.

• Dají se květiny jíst?
• Kdo to rozryl trávník v parku?
• Jak si vlastnoručně sestrojit kompas? 
• Proč některé stromy zrovna nevoní?

 18–19

OD 
6 LET

také jako audiokniha  
v interpretaci Martina Preisse

také jako audioknihy

OD STEJNÉHO
AUTORA



PRO DĚTI

překlad: Lenka Pučalíková
rozsah: 40 stran

Jak se dnes žije hospodářským zvířatům ve 
velkochovech, na rozdíl od zvířat chovaných 
tradičně na statcích, ekologických farmách 
či zemědělských usedlostech? Knížka 
věcně, bez hodnocení a se znalostí 
oboru ukáže rozdíly mezi velkochovy 
a ekologickým přístupem k chovu na 
farmách. Zároveň poukazuje na to, jak 
životní podmínky zvířat souvisejí s tím, jaké 
jídlo si každý z nás kupuje a dává na talíř.

SKUTEČNÝ ŽIVOT  
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
autor: Lena Zeise
ilustrace: Lena Zeise

překlad: Dagmar Heeg
rozsah: 192 stran

Věděli jste, že některé bakterie se dožily 
úctyhodných 250 milionů let a jsou to 
jediné živé organismy, které by dokázaly 
přežít bez slunce? Nebo že viry máme 
zakódované v genech a že bez nich by 
neexistovali savci?

Vstupte do neuvěřitelného světa virů  
a bakterií, o kterém jsme donedávna měli 
jen velmi mlhavou představu. Bránu do něj 
nám otevírají biologové Karsten Brensing 
a Katrin Linkeová. Poutavě nás seznamují 
s viry, bakteriemi a houbami, vysvětlují 
nenahraditelnost hygieny a objasňují, jak 
funguje náš imunitní systém. Pochopíte,  
čím se zabývá mikrobiologie a proč je pro 
nás tak důležitá.

TAJUPLNÝ SVĚT VIRŮ  
A BAKTERIÍ
autoři: Karsten Brensing,  
Katrin Linkeová
ilustrace: Nikolai Renger
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rozsah: 184 stran

Dinosauři byli v mnoha ohledech výjimeční. 
Nikdy před nimi ani po nich se neobjevili 
tak dlouzí, vysocí či těžcí suchozemští 
tvorové. Ale celková velikost je jen jedním 
z fascinujících aspektů těchto druhohorních 
plazů. Dinosauří rekordmani vynikali 
například také největšími a nejdelšími krky, 
ocasy, trupy, končetinami, hlavami, rohy, 
zuby či drápy. A rozhodně nejde jen  
o rozměry.

DINOSAUŘI – REKORDY  
A ZAJÍMAVOSTI
autor: Vladimír Socha
ilustrace: Vladimír Rimbala

VLCI – NA TOULKÁCH  
S FOTOGRAFEM ZVÍŘAT 
AXELEM GOMILLEM
autor: Axel Gomille

překlad: Lenka Pučalíková
rozsah: 64 stran

Vlci se vracejí do naší krajiny. Tito zdatní 
lovci, kteří z našich lesů na dlouhou dobu 
úplně zmizeli, jsou zpět. V příhraničních 
oblastech už opět žije několik vlčích 
smeček a párů. Jejich počet stále roste, 
proto je načase se s těmito zajímavými 
šelmami blíže seznámit a dozvědět se, 
jak žijí, čím se živí a jak by mohlo vypadat 
pokojné soužití člověka a vlka.

Zoolog, režisér, autor knih a úspěšný 
fotograf Axel Gomille se už několik let 
vydává mezi volně žijící vlky. Pozoruje je 
a jejich život zachycuje na jedinečných 
snímcích. Jeho fotky vlků vás uchvátí  
a díky nim nahlédnete do života těchto 
fascinujících zvířat, jako byste se ocitli  
v jejich bezprostřední blízkosti.
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překlad: Tomáš Bíla
rozsah: 272 stran

Kniha je plná her, které dokážou sbližovat 
lidi, podněcovat komunikaci, probouzet 
tvořivost, zahřát vás, zchladit, prolomit 
trapné ticho, rozjet večírek... Je to sbírka 
stovky tvořivých, zábavných, kooperativních 
her rozdělených podle situací, ve kterých 
byste je mohli využít. Jedete na dovolenou? 
Na to je tu jedna kapitola. Chcete s rodinou 
večer strávit trochu času společně? V knize 
najdete deset perfektních her ke stolu. Je 
víkend, ale venku lije jako z konve? Není 
problém. Uvízli jste v nekonečné koloně? 
Jenom klid. Máme řešení.

100 HER PRO KAŽDOU  
PŘÍLEŽITOST
autor: Ivan Brett

JAK VYPRÁVĚT  
PŘÍBĚHY DĚTEM
autoři: Silke Rose Westová 
a Joseph Sarosy

PRO CELOU RODINU

překlad: Lenka Adamcová
rozsah: 160 stran

Vyprávění příběhů buduje vztah mezi 
rodičem a dítětem a prohlubuje vzájemnou 
důvěru. Příběhy dětem pomáhají porozumět 
vlastním emocím, soucítit s ostatními  
a lépe chápat složitý svět, který je 
obklopuje. Kniha přináší rodičům, 
prarodičům a pedagogům návod na to,  
jak vyprávět příběhy pomocí souvislostí  
a tak, aby vypravěče i dětského posluchače 
pohltily. Z klíčových pravidel intuitivního 
vyprávění autoři sestavili překvapivě 
snadnou metodu – díky ní se dobrým 
vypravěčem může stát skoro každý. 

Pomozte svým dětem postavit most mezi 
realitou a představivostí. Tím mostem je 
příběh.
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překlad: Vojtěch Ettler
rozsah: 176 stran

Ať už jste rodiče, učitelé, průvodci v lesní 
školce, nebo jen máte na starosti partu 
dětí, tato příručka je napěchovaná nápady, 
jak dostat ratolesti ven a učit je poznávat 
přírodu. Vytvoří si k ní pouto, získají nové 
dovednosti a užijí si spoustu zábavy na 
čerstvém vzduchu. 

HRY SE ZEMÍ, VZDUCHEM, 
OHNĚM A VODOU – ŽIVLY  
V LESNÍ ŠKOL(C)E
autoři: Jane Worroll, 
Peter Houghton

ZÁLESÁCTVÍ PRO  
CELOU RODINU
autor: Martin Gebhardt

překlad: Martin Sobkuljak
rozsah: 104 stran

Zálesáctví, tedy bushcraft, znamená umět si 
poradit v divočině za všech okolností. Díky 
zvládnutí zálesáckých dovedností strávíte 
s dětmi čas v přírodě aktivně a bezpečně 
a zažijete nečekaná dobrodružství. 
Využijte praktické návody z této příručky 
a v divočině vás téměř nic nezaskočí, i 
když se vypravíte do neznámých končin 
či na vícedenní výpravu. A načerpáte také 
spoustu inspirace pro další zálesácké výzvy. 
Příručka je určená pro rodiny s dětmi, 
začínající zálesáky, dobrodruhy i výletníky..

OD 
4 LET

OD 
6 LET

OD STEJNÝCH
AUTORŮ

K TÉMATU



UPCYKLACE – NOVÝ ŽIVOT 
STARÝCH VĚCÍ

překlad: Monika Řezníčková
rozsah: 208 stran

Oblečení a další textil patří k věcem,  
které se celosvětově vyrábějí nejčastěji, 
ale také se nejčastěji vyhazují, obvykle jen 
minimálně použité, nebo dokonce zcela 
nenošené. Přitom právě textilní látky jsou 
neuvěřitelně variabilní, lze je upravovat 
a díky tomu většinou dál využívat. Staré 
tričko nebo jiné vyřazené oblečení nemusí 
vždycky skončit v koši na odpadky. Můžete 
z něj naopak snadno vytvořit něco nového.

ZKUSTE TO DOMA SAMI –  
VEGANSKÁ KUCHAŘKA

překlad: Lenka Pučalíková
rozsah: 192 stran

Pokud vás typické veganské výrobky, které 
jsou k dostání v supermarketu, doposud 
příliš nelákaly, vyzkoušejte si sami připravit 
mnohem lepší rostlinné pokrmy, které vám 
představíme v této kuchařce. Důvodů, proč 
se vyplatí připravovat si domácí veganské 
alternativy sýra, majonézy, burgerových 
housek a mnoha jiných dobrot, je celá řada.

DOMÁCNOST

Berlínský portál Smarticular.net už od roku 2014 zveřejňuje 
návody a tipy na jednoduchý a udržitelný život. Denně představuje 
nová řešení, recepty a alternativy, díky nimž může být život o něco 
jednodušší a ekologičtější.

K TÉMATU



překlad: Monika Řezníčková
rozsah: 192 stran

Většina z nás má doma 40 až 60 různých 
drogistických výrobků, jako jsou například 
čisticí prostředky, krémy a deodoranty, 
které mohou být neekologické, obsahovat 
zdraví škodlivé látky, a přitom je lze téměř 
vždy bez potíží nahradit přijatelnějšími 
výrobky. Místo většiny takových produktů 
si lehce vystačíte s pěti ekologickými 
a levnými domácími prostředky, které 
navíc máte běžně doma. Jedlá soda, 
prací soda, ocet, kyselina citronová nebo 
jádrové mýdlo jsou ve většině případů 
dostačující a samostatně nebo v různých 
kombinacích jsou naprosto stejně účinné 
jako propagované komerční produkty.

ZKUSTE TO DOMA SAMI – PĚT 
DOMÁCÍCH PROSTŘEDKŮ  
NAHRADÍ CELOU DROGERII

ZKUSTE TO DOMA SAMI –  
ZAHRADA A BALKON

překlad: Monika Řezníčková
rozsah: 192 stran

Květinová louka plná včel místo trávníku, 
zelenina místo okrasných rostlin, léčivé 
byliny místo plevelu – nabízí se mnoho 
možností, jak zahradničit přírodněji, zdravěji 
a zároveň snadněji. Zkrátka existuje mnoho 
dobrých důvodů, proč si založit biozahradu.
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TIPY NAKL ADATELST VÍ

překlad: Magdalena Havlová / rozsah: 192 stran

Projděte si místa, kde žili a tvořili slavní hudební skladatelé pěti 
století. Achim Bednorz nám předvádí místnosti, kde vládla hudba,  
i soukromé prostory obrazovou řečí, jež je pro něj typická,  
s maximálním přiblížením a bez jakýchkoli zkreslujících efektů.

PŘÍBYTKY HUDBY  
autor: Bodo Plachta / fotografie: Achim Bednorz

překlad: Lucie Mikolajková / rozsah: 352 stran

Teprve před několika dny se Raynor dozvěděla, že její manžel  
Moth trpí nevyléčitelnou nemocí. A k tomu právě přišli o dům a tím  
i o práci. Nezbývá jim skoro nic – ani čas. A tak se rozhodnou vydat 
na pouť dlouhou tisíc kilometrů. Chtějí projít Jihozápadní pobřežní 
cestu, která vede po anglickém pobřeží. Když putují přímořskou 
krajinou, po útesech mezi mořem a oblohou, mají v batozích jen to 
nejnutnější. S každým krokem, každým dalším setkáním a potížemi, 
jimž musejí čelit, se z prosté pěší výpravy stává životní pouť.

POBŘEŽNÍ CESTA  
autor: Raynor Winnová

také jako audiokniha  
v interpretaci Dany Černé

překlad: Marie Voslářová / rozsah: 320 stran

Fotograf, dobrodruh a vystudovaný geograf Michael Martin 
procestoval pouště celého světa a tyto tajuplné oblasti a lidi, 
kteří tam žijí, zvířata i rostliny, jimž se daří přizpůsobovat se 
nejobtížnějším životním podmínkám, dokáže poutavě popsat.

PODSTATA POUŠTĚ  
autor: Michael Martin
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překlad: Jan Šindelka / rozsah: 288 stran

Pod vodou se dějí úžasné věci: moře v noci podivuhodně září  
a světélkuje, ty nejmenší organismy tvořící plankton ovlivňují celý 
koloběh života nejen pod hladinou a ryby nejsou vůbec němé, 
naopak navzájem pěkně nahlas komunikují. 

MODRÝ ZÁZRAK  
autor: Frauke Baguscheová

překlad: Magdalena Havlová / rozsah: 192 stran

Jsou místa, kde se okamžitě cítíme dobře, protože vyzařují sílu  
a harmonii. Vědění o takovýchto místech síly je prastaré a každý 
z nás může vnímat jejich energii. Avšak proč nás některá místa 
oslovují a jiná nikoliv? Je možné objevit a utvářet místa síly ve 
vlastní zahradě?

ZAHRADA SÍLY 
autor: Heiko Hähnsen

překlad: Monika Řezníčková / rozsah: 160 stran

Hortenzie v posledních letech získávají na mimořádné oblibě.  
Ze selských zahrad pronikly i do moderních městských zahrad  
a nelze si je odmyslet ani od romantických venkovských domů  
a usedlostí. 

HORTENZIE V ZAHRADĚ 
autoři: Evi Pelzerová, Martina Meidingerová

překlad: Vojtěch Ettler / rozsah: 272 stran

Autorka poodkrývá emocionální i tělesný svět chobotnic —  
a popisuje fascinující vazby, které tyto neuvěřitelně komplexní 
a energické bytosti navazují s člověkem. Svůj důvtip chobotnice 
dokazují nepřeberným počtem způsobů.

MAJÍ CHOBOTNICE DUŠI? 
autoři: Sy Montgomeryová
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