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Aktualita

Krst knihy Ako sa dohovoriť s tigrom
„Novinku v rámci „tigrej“ edície venovanej komunikačným typom uviedol do
života minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
„Je pre mňa relatívne nová, pretože teóriu, o ktorej hovorí, som všeobecne poznal, ale až tu som si uvedomil, aká je veľmi dôležitá hlavne pre deti v základnej
škole,“ povedal Peter Plavčan ku knižke, ktorá by mala byť základným manuálom pedagóga, ako porozumieť deťom. Kopsovci rozdelili deti do štyroch základných komunikačných typov - pocitový, rozumový, obrazový a sluchový.
Kniha naučí čitateľov ich rozoznávať, chápať a tiež s nimi „správne“ zaobchádzať. Podľa Plavčana by sa mohla stať súčasťou pripravovanej školskej reformy: „Budeme o tom uvažovať, domnievam sa, že ak učiteľ sa naučí používať túto
metódu a pochopí, ako ľahšie sa pracuje s deťmi, ak si ich rozdelí do jednotlivých
komunikačných typov, tak jeho deti určite dosiahnu lepšie vzdelávacie výsledky.“
Minister školstva ďalej prezradil, že o prípadnom zavedení komunikačnej typológie do výučby na pedagogických školách či organizovaní špeciálneho výcviku pre učiteľov sa bude radiť s expertmi. Plavčan pre TASR pripustil, že v školských triedach pribúdajú deti, ktoré si vyžadujú niečo navyše – hyperaktívni
žiaci, deti s dysgrafiou, dyslexiou a podobne: „Učiteľ by mal odhaliť, akým spôsobom má s týmito deťmi komunikovať, aby
im mohol dať čo najviac.“
Zdroj: TASR, /text bol redakčne upravený

Peter Orvoš; zdroj: Facebook Kníhkupectvo Martinus.sk – Bratislava

Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu
je spoločnosť:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 46106596
DIČ: 2023240274

Peter Orvoš; zdroj: Facebook Kníhkupectvo Martinus.sk – Bratislava

Kontaktná adresa internetového obchodu:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
Na tejto adrese nie je možný osobný odber ani maloobchodný predaj.
Tento internetový obchod je určený len pre objednávky zákazníkov zo Slovenskej republiky.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B.
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 292 291 6030/1100
www.albatrosmedia.sk
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Kontakty zákaznického servisu:

Telefón

E-mail

02/4445 2046 (Po-Pia 8:00-16:00)

eshop@albatrosmedia.sk
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Veľká kniha snehu a ľadu
Štěpánka Sekaninová
Ako vzniká sneha a koľko druhov snehu poznáme? Existujú dve rovnaké vločky a na čo je nám sneh a ľad? Na všetky studené otázky dostane
každý záujemca mrazené odpovede v balení plnom celostranových ilustrácií, roztváracích chlopní a informácií o zime. Aké to je, keď sa na
človeka valí lavína? Ako dobre sa býva v iglu a spí na lôžku zo stvrdnutého ľadu? Čitateľ, ktorý to chce vedieť, nech neváha a vyskúša…Bez
teplých rukavíc, šálu a poriadnej čapice sa ale nezaobíde. Pozor…blíži sa snehová búrka!

Vitajte v krajine snehu a ľadu.
Čiapky a rukavice nasadiť,
začína sa polárna expedícia!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

ďalšie detské knihy

populárno-náučné pre deti

215 × 280 mm viazaná

24

Niké Papadopulosová

1.

6+

978-80-00-04592-4

9,99 EUR

Nečakané priateľstvá
alebo Ako si zvieratá a rastliny pomáhajú
Pavla Hanáčková

Vychádza 28. 7. 2017

Antilopa a pavián. Čo je to za nesúrodý pár? Nenechaj sa pomýliť, je to zohraná dvojica. Navzájom na seba dávajú pozor, aby sa ubránili pred
nepriateľmi. Podobne ako títo dvaja huncúti, aj ďalšie zvieratá prišli na to, že je dobré mať spojenca. No nielen zvieratá, ale aj rastilny si môžu
navzájom pomáhať. Vydaj sa s nami na cestu prírodou, na ktorej sa dozvieš, že priateľstvo môžeš nájsť úplne všade!

Priateľstvo možno nájsť úplne všade!
Zábavná knižka s nádhernými ilustráciami deťom
vysvetľuje symbiózu hravou formou.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

ďalšie detské knihy

populárno-náučné pre deti

215 × 280 mm viazaná

36

Linh Dao

1.

6+

978-80-00-04641-9

7,99 EUR

Sorbetové dievča
Claire Hennessyová
Nemyslite si, že som strážny anjel. Nemám krídla, neznie tu nebeská hudba ani nesedím na mäkkom obláčiku. Sme tu len my dve so šéfkou
(nie je to božská bytosť, to fakt nie). Ide o úlohu. Moju prvú. A dúfam, že bude jediná. Istej duši treba pomôcť. Volá sa Julia. Šéfka hovorí, že
to nerobím pre ňu. Mám Julii pomáhať, aby som pomohla sebe. Nie, nemám také dobré srdce. Moje srdce… no, už sú to tri týždne, odkedy
prestalo biť.

Púť hrozivými zákutiami anorexie,
bulímie a pokriveného perfekcionizmu.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

psychologický román

literatúra pre dievčatá

130 × 200 mm viazaná

320

–

1.

14+

978-80-5660-101-3

11,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Ja zloduch 3
Filmový príbeh
Universal Studios
Po strete s Balthazarom Brattom, bývalou detskou televíznou hviezdou, ktorá sa zmenila na superzloducha, prídu Gru i Lucy o prácu v Antizlodušskej lige. Ešte horšie je, že keď sa Gru odmietne vrátiť k zločineckému životu, opustia ho i Mimoni! Záblesk nádeje sa objaví, až keď Gru,
Lucy a dievčatká odletia do Freedonie navštíviť Gruovo dávno stratené dvojča – Drua. Až s ním začína to pravé dobrodružstvo. Koniec-koncov,
keď ste zloduch, je život všetko, len nie nuda.

Obľúbení Mimoni sú späť
s novým bláznivým dobrodružstvom.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

humor pre deti

beletria pre deti

129 × 198 mm brožovaná

144

Universal Studios

1.

5+

978-80-264-1524-4

9,99 EUR

Ja zloduch 3:
Ukradnutý diamant

Vychádza 28. 7. 2017

Universal Studios
Gru a Lucy sú špiónsky tím pracujúci pre AZL. Ich život je šťastný…, až kým sa neobjaví na scéne nový zloduch Balthazar Bratt. Je na Gruovi
a Lucy, aby zabránili Balthazarovi Brattovi ukradnúť najväčší diamant na svete, ktorý potrebuje pre svoj doteraz najdiabolskejší plán.

Mimoni, zloduchovia
a báječné dobrodružstvo!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

obrázková kniha

beletria pre deti

226 × 279 mm viazaná

40

Universal Studios

1.

5+

978-80-264-1525-1

7,99 EUR

Soﬁa Prvá –
Bezva kniha o Soﬁi

Tajomné kráľovstvo 3 –
Obláčikový ostrov

Snívali ste niekedy o tom, aké je to byť princeznou?
Prečítajte si o malom dievčatku, ktoré sa zo dňa na
deň stalo princeznou. Vezmite si farbičky a spolu so
Sofiou urobte prvé kroky na kráľovskom dvore!

Rosie Banks

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

hobby

240 × 330 mm
brožovaná

4

Ďalšia návšteva Tajomného kráľovstva privedie Ellie,
Summer a Jasminu na Obláčikový ostrov. Sú nadšené
z toho, že si môžu oddýchnuť od nudných domácich
úloh a užiť si skvelú zábavu skákaním v nadýchaných
oblakoch. Kráľovná Zášť však nepoľavuje v zákerných
plánoch a chce zničiť nádherný Obláčikový ostrov
svojimi kúzlami. Podarí sa dievčatám zastaviť zlú
čarodejnicu?

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

–

1.

ISBN

3+ 978-80-252-3952-0

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

5,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

128 × 198 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

–

1.

ISBN

Odporúčaná cena

7+ 978-80-564-0350-1

5,99 EUR
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Spirit Animals: Súmrak strážcov 1 –
Nesmrteľní ochráncovia
Eliot Schrefer
Nesmrteľní ochrancovia Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan patria medzi hŕstku vyvolených , ktorým sa podarilo privolať legendárne zvieratá –
Veľkých strážcov, ktorí sa znovuzrodili, aby zachránili svet. Teraz sa v rôznych kútoch Erdasu začali objavovať ďalšie spojenia medzi deťmi
a spirituálnymi zvieratami. Zároveň sa však začala prebúdzať temnota. Má moc pretrhnúť puto so spirituálnym zvieraťom a rozpútava boj,
ktorý sa šíri po celom svete…

Obľúbená fantasy séria
pokračuje druhým radom s názvom
Spirit Animals: Súmrak strážcov.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

dobrodružstvo

beletria pre deti

140 × 205 mm viazaná

184

–

1.

11+

978-80-564-0351-8

7,99 EUR

Chameleónka Otilka

Krížovky
Cestujeme po Slovensku

Andrea Schomburgová
„Mami, oci, kúpme si koníka alebo psíka, alebo
mačiatko,“ drankajú Paľko a Anka od rodičov. Tak
veľmi chcú mať zvieratko, no mamka s ockom
o tom nechcú ani počuť. Nikto však zatiaľ netuší,
že sa u nich skrýva nečakaný hosť…

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

280 × 215 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

Barbara
Scholzová

1.

ISBN

4+ 978-80-56-60099-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8,99 EUR

hobby

hobby

145 × 205 mm
brožovaná

Vychádza 28. 7. 2017

Žáner
obrázková
kniha

Spestrite si chvíle oddychu a zabavte sa so švédskymi krížovkami. V ich tajničkách sa ukrýva množstvo
zaujímavých a užitočných informácií o turistických
destináciách na Slovensku.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

1.

EAN

Odporúčaná cena

8586013433087

2,99 EUR

Logopedické maľovanky
Ivana Novotná
Logopedické maľovanky sú určené predovšetkým predškolákom a školákom, ktorým robí problémy správna výslovnosť niektorých hlások.
Maľovanky môžu využívať nielen rodičia, ale aj učitelia v materských a základných školách a špeciálni pedagógovia. Nácvik prebieha najskôr
pomocou slov, viet, opisu deja na obrázku, potom sa deti naučia básničku a nakoniec urobia grafomotorické cvičenie, ktoré sa vzťahuje k básničke.

Precvičte si s deťmi výslovnosť
ťažkých hlások pri zábavnom maľovaní.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

hobby

populárno-náučné pre deti

210 × 297 mm brožovaná

68

–

3.

4+

978-80-266-1129-5

4,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Dotlače

názov

dátum vydania

ean

cena

Atlas vesmíru pre deti

28. 7. 2017

10,99 EUR

Atlas zvierat pre deti

28. 7. 2017

11,99 EUR

Hovor ako TED

28. 7. 2017

12,99 EUR

Čítanie pre dyslektikov

28. 7. 2017

5,99 EUR

Fyzika na dvore

28. 7. 2017

6,99 EUR

Detský ilustrovaný atlas sveta

28. 7. 2017

8,99 EUR

Náš chlapček – Prvý album

28. 7. 2017

5,99 EUR

Naše dievčatko – Prvý album

28. 7. 2017

5,99 EUR

Percy Jackson – Zlodej blesku

28. 7. 2017

14,99 EUR

Píšem bez chýb

28. 7. 2017

5,99 EUR

Zvierací záchranári – Hľadá sa šteniatko

28. 7. 2017

5,49 EUR

Zvierací záchranári – Jazvecov zlý deň

28. 7. 2017

5,49 EUR

Zvierací záchranári – Mačiatka a ich nový domov

28. 7. 2017

5,49 EUR

Zvierací záchranári – Plachý poník

28. 7. 2017

5,49 EUR

Čierny dom

28. 7. 2017

12,99 EUR

6
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TIPY NA LETNÉ ČÍTANIE

Vážka

Mama klame

Čierne lekná

Michel Bussi
Odporúčaná cena 9,99 EUR

Michel Bussi
Odporúčaná cena 9,99 EUR

Michel Bussi
Odporúčaná cena 9,99 EUR

Ako vyliečiť zlomené srdce

Dieťa Bridget Jonesovej

Peter Sagan: tourminátor

Anna Bell
Odporúčaná cena 11,99 EUR

Helen Fieldingová
Odporúčaná cena 13,99 EUR

T. J. Millner
Odporúčaná cena 9,99 EUR

Kritik

Raymie Nightingalová

Herbár pre deti

Peter May
Odporúčaná cena 13,49 EUR

Kate DiCamillo
Odporúčaná cena 10,99 EUR

Oldřich Růžička
Odporúčaná cena 11,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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VEĽKÝ LETNÝ VÝPREDAJ 40–70%

Lietajúci šmolko

Vreckový slovník slovensko-psí,
pso-slovenský

Pupčeky
k 1

Peyo
Odporúčaná cena 5,90 EUR

Christopher Bessee a Jean Cuvelier

Odporúčaná cena 5,49 EUR

Cena po zľave 40–70% 4,90 EUR

Odporúčaná cena 9,99 EUR

Cena po zľave 40–70% 4,20 EUR

Delaf a Dubuc

Cena po zľave 40–70% 7,49 EUR

Pán Safaládka
a pán Špajdlička

Čierna labuť vzlieta

Listy z ostrova Skye

Lee Carroll

Jessica Brockmole

Zdeněk Svěrák

Odporúčaná cena 12,99 EUR

Odporúčaná cena 10,99 EUR

Odporúčaná cena 9,90 EUR

Cena po zľave 40–70% 9,99 EUR

Cena po zľave 40–70% 7,99 EUR

Budem prváčik! –
Príprava na zápis do školy

Prvé kroky s počítačom

Krtko v zime – puzzle

Tereza Dusíková

Zdeněk Miler

Miroslav Růžek

Odporúčaná cena 4,99 EUR

Odporúčaná cena 13,49 EUR

Odporúčaná cena 9,99 EUR

Cena po zľave 40–70% 3,50 EUR

Cena po zľave 40–70% 9,99 EUR

Cena po zľave 40–70% 7,99 EUR

Cena po zľave 40–70% 7,99 EUR

8

Distri Júl 2017

VEĽKÝ LETNÝ VÝPREDAJ 40–70%

Rozprávky o princoch

Povedz mi svoje znamenie

Eragon

František Zacharník

Iva Macků

Christopher Paolini

Odporúčaná cena 7,10 EUR

Odporúčaná cena 7,99 EUR

Odporúčaná cena 16,56 EUR

Cena po zľave 40–70% 5,20 EUR

Cena po zľave 40–70% 5,99 EUR

Cena po zľave 40–70% 11,60 EUR

Cvičíme na veľkej lopte

Tajná kniha

Etiketa & špionáž

H. Janošková, M. Muchová
a K. Tománková

Grégory Samak

Gail Carrigerová

Odporúčaná cena 9,90 EUR

Odporúčaná cena 10,99 EUR

Odporúčaná cena 10,67 EUR

Cena po zľave 40–70% 5,99 EUR

Cena po zľave 40–70% 8,99 EUR

Legenda

Anička v meste

Babi, ty máš nápady!

Lu Marie

Ivana Peroutková

Blanka Čapková

Odporúčaná cena 11,99 EUR

Odporúčaná cena 7,90 EUR

Odporúčaná cena 7,99 EUR

Cena po zľave 40–70% 8,99 EUR

Cena po zľave 40–70% 4,60 EUR

Cena po zľave 40–70% 5,99 EUR

Cena po zľave 40–70% 6,50 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Velká kniha podzemí

Letní dny a noci: Dvanáct
prázdninových políbení

Štěpánka Sekaninová

Kolektiv autorů

Jak si představuješ život v podzemí? Jako černočernou hlínu a chlad? Tak to se tedy pleteš! V podzemí
je totiž pěkně rušno. Zvířata, rostliny, garáže, sportoviště i galerie. Nevěříš? Pojď se mnou dolů. Nádherné ilustrace a podrobné informace ze světa tam
dole tě jednou provždy vyvedou z omylu.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

další dětské populárně- 215 × 280 mm
knihy -naučné pro děti vázaná

Vychádza 25. 7. 2017

Možná za to můžou ty dlouhé a líné dny, nebo je
to možná to teplo, co lidi dohání k šílenství. Ať tak
či tak, léto je tím správným časem na lásku. Letní
dny a noci vám přináší 12 kouzelných prázdninových políbení od těch nejznámějších young adult
autorů. Vytáhněte svou plážovou stoličku a nasaďte si sluneční brýle, máte před sebou dvanáct
příběhů, ze kterých sálá letní nálada a do kterých
se zamilujete.

24

Marta
Daeuble

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

6+

978-80-00-04606-8

9,99 EUR

romantika

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
408

Bezlepková kuchařka
vhodná i pro vegany

1000 vietnamských
slovíček

David Zmrzlý

Ilustrovaný slovník

Velké množství raw receptů! Tato kniha vám může
být inspirací, jak jíst zdravě, bezlepkově a s klidem
v duši… Je napsaná českým odborníkem na veganskou stravu, všechny suroviny použité v knize
jsou dostupné v ČR. Kuchařka pokrývá kompletní
celodenní jídelníček a navíc nabízí dezerty, sladkosti, svačinky, jídlo na cestu, tapas. Lahodné recepty jsou doplněny osobními tipy a doporučeními
autora. David Zmrzlý spolu se svými spolupracovníky provozuje v Praze veganské bistro PURO.

Binh Slavická a Lucie Hlavatá

Žánr

Obor

Formát

moderní
kuchařky

kuchařky

167 × 225 mm
vázaná

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1565-7

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

10,79 EUR

jazyky na
cesty

jazyky

110 × 180 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
136

–

1000 Czech Words
for Foreigners

Star Wars – Rogue One

Ilustrovaný slovník a fráze –
illustrated dictionary
and phrasebook

Stín Impéria se šíří galaxií stále hrozivěji, stejně
jako znepokojující zvěsti. Povstalci se dozvědí
o zlověstném plánu, který má srazit celé světy na
kolena. Hluboko v prostoru ovládaném Impériem
se nachází stroj nepředstavitelné ničivé síly těsně
před dokončením. Zbraň děsivější, než si kdo vůbec
dovede představit… a hrozba příliš veliká na to,
aby mohla být poražena.

Ať už se učíte česky nebo jste jen na návštěvě České
republiky, je tento slovníček určen právě vám. Barevné ilustrace vám pomohou najít to správné slovo
pro každodenní situace. Jednotlivá slova doplňuje
fonetická transkripce, která vám usnadní výslovnost. Neocenitelný pomocník pro všechny cizince,
kteří se chtějí naučit česky.

Žánr

Obor

Formát

jazyky

110 × 180 mm
vázaná

10

Věk

ISBN

Doporučená cena

13+ 978-80-7544-367-0

14,49 EUR

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

12+ 978-80-266-1102-8

7,99 EUR

Alexander Freed

Zuzana Bušíková, Pavla Poláchová
a Charles du Parc

jazyky na
cesty

1

Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem
při učení a procvičování vietnamských slovíček.
Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní
situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně
setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn
jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. V závěru se nachází souhrnný česko-vietnamský slovník se všemi slovy z knížky a poznámky
k vietnamskému jazyku, původu a výslovnosti.

Počet stran Ilustrace Vydání
136

–

Počet stran Ilustrace Vydání
152

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-266-1103-5

Doporučená cena

Žánr

7,99 EUR

sci-fi

Obor

Formát

beletrie 134 × 202 mm
pro dospělé
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
312

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

7+

978-80-252-3974-2

11,99 EUR

Distri Júl 2017

Boží oko

Ian Manook

Barry Eisler

Komisař Jerúldelger je vzdělaný člověk, ale má hluboké rány v duši a srdce plné zloby, které nedojde
klidu, dokud se mu nepodaří vyřídit všechny staré
účty. Brzy v jeho okrsku dochází k několika vraždám a hlavním podezřelým je však nečekaně sám
komisař Jerúldelger. V tomto zkušeně popisovaném
pátrání, na pozadí obchodu s lidmi a pašování zboží přes hranice několika zemí, nás tento spisovatel
znovu přivádí do nehostinné, víc než exotické země.

Bezpečí, nebo soukromí? Bezbřehý dohled je jediný
způsob, jak zajistit bezpečnost. Právě proto vznikl
tajný projekt, který zaznamenává každý telefonní
hovor, e-mail a vše, co souvisí s činností na internetu. Evelyn Gallagherová se stará o kamerové sítě
a aplikaci na rozpoznávání tváří. Jenže pak odhalí
program, který si spojí se záhadnými úmrtími novinářů. Rozpoutá tím válku, v níž má její protivník
zásadní výhodu: možnost pohledu Božím okem.

Žánr
detektivka

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
484

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-534-9

Doporučená cena

Žánr

16,49 EUR

thriller

Americký sniper (brož.)

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Vychádza 25. 7. 2017

Kruté časy

Počet stran Ilustrace Vydání
400

Milan Žáček

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0689-7

Doporučená cena

16,49 EUR

Jim DeFelice, Scott McEwen
a Chris Kyle

Vychádza 28. 7. 2017

Vyznejte se ve svých
emocích
a využijte je na maximum

V letech 1999 až 2009 zaznamenal Chris Kyle z jednotky amerického námořnictva SEAL nejvíce odstřelovačských zásahů v dějinách USA. Nepřátelé mu
přezdívali Ďábel, spolubojovníci ze SEALu Legenda.
Tato autobiografická kniha líčí strhujícím způsobem
bojové zážitky, které Kyle na jednotlivých misích
prožil, a představuje jeden z nejvýznamnějších válečných memoárů všech dob. Přináší osobní zpověď
vojáka od jeho výcviku přes jednotlivá nasazení až
po traumata z války.

Margaret Moore, John Hanc
a Edward Phillips
Nahlédněte do svého nitra. Cítíte se někdy ve stresu? Emoce s vámi cloumají, bouří se a mění se tak
často, že se v nich nevyznáte? Dokonce máte občas
pocit, že spolu bojují? Nebo naopak už ani nevíte,
jestli vůbec něco cítíte? Tato revoluční kniha vás naučí, jak identifikovat a dekódovat devět základních
emočních potřeb a díky tomu si splnit své životní
cíle.

Vychádza 25. 7. 2017

Žánr

Obor

Formát

životopis,
military

historie
a military

145 × 205 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
408

–

3

Věk

ISBN

18+ 978-80-264-1566-4

Doporučená cena

11,99 EUR

Žánr

Obor

Formát

kariéra
167 × 225 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
264

–

Zázračný úklid v hlavě

222 tipů a triků pro drony

Kouzlo nehrocení

Jakub Karas

Sarah Knight

Lákají vás drony a přemýšlíte o nákupu? Jste již
vlastníky dronu a chcete maximalizovat jeho potenciál? Hledáte praktické tipy, jak zlepšit svoje
létání a kvalitu videí pořízených dronem? Přední
český odborník na drony připravil soubor těch
nejlepších rad, návodů a informací, které využijete při všech možných činnostech týkajících se
provozování dronu. Tipy a triky jsou určeny nejen
začátečníkům, užitečné postupy v knize najdou
i pokročilí uživatelé.

Stres, přetažení, únava… Jedete v tom taky? Jste
zvyklí vyhovět každému, kdo vás o něco požádá, jen
ne sobě? Do háje s tím! Kniha Zázračný úklid v hlavě je vtipnou parodií uklízecího bestselleru Marie
Kondo. Naučí vás, jak se zbavit nechtěných povinností i pocitů viny z toho, že se na ně prostě vykašlete. Jednoduchá metoda ToMěNetrápí vám pomůže
nehrotit rodinné konflikty, váhu a postavu, názory
kolegů, dětí a domácích mazlíčků a další blbosti. Je
čas vytřídit v životě, co vás netěší!

Žánr

Obor

Formát

satira,
kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní rozvoj
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
176

–

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

1

Věk

ISBN

18+ 978-80-265-0640-9

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

10,79 EUR

hobby

hobby

167 × 225 mm
brožovaná

1

Počet stran Ilustrace Vydání
208

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-265-0639-3

Věk

ISBN

14+ 978-80-251-4874-7

Doporučená cena

16,49 EUR

Doporučená cena

16,49 EUR

11

Mistrovství – Android

Procházka po Praze

Ľuboslav Lacko

V roce 2017 uplyne přesně čtvrt století od okamžiku, kdy bylo historické centrum Prahy zapsáno do
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Navštivte i vy jedinečné památky, které obdivuje celý svět a díky nimž Praha patří mezi
nejkrásnější světové metropole.

Vychádza 28. 7. 2017

Nehledejte už další zdroje informací, jak vytvářet
aplikace pro Android! V Mistrovství najdete ucelený
přehled všeho, co pro tvorbu aplikací pro Android
potřebujete. Seznámíte se s vývojářskými nástroji,
návrhem uživatelského rozhraní a funkčního pozadí
aplikace, možnostmi škálování pro telefony, tablety
i nositelná zařízení a nabídkou softwarových i hardwarových prvků, které můžete ve svém projektu
využít.

Žánr

Obor

Formát

programování

počítače

167 × 225 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
648

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-251-4875-4

Doporučená cena

39,90 EUR

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

výtvarné umění a kultura 830 × 240 mm
umění
skládačka

10

Petr Kopl

Tisíc východů slunce

Neznámí hrdinové

Sabina Zelená

Pavel Taussig

Pavla ztratila během jediného okamžiku manžela i otce – dva lidi, které nejvíc milovala. Navíc
v době, kdy prožívá své první těhotenství. Potřeba
sdílet svůj smutek s někým blízkým ji zavede k její
babičce, ke které se rozhodne přestěhovat. Poznává
nové lidi, mezi nimi Zbyška, který se také vypořádává s nepřízní osudu. Najdou tito dva lidé cestu
k sobě? Smíří se s tím, co jim život vzal, a naleznou
naději na nové štěstí?

Byli ochotni položit život i za nás – skuteční hrdinové, na které se velmi rychle zapomnělo, nebo zůstali
úplně neznámými. Jejich pohnuté osudy poutavě
vylíčil Pavel Taussig, jeden z autorů televizního
cyklu, tentokrát v knize, která by mohla mít další
podtitul: o české statečnosti!

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

135 × 203 mm
čtení pro ženy probeletrie
dospělé
brožovaná

224

–

1

Věk

ISBN

17+ 978-80-253-3237-5

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

9,59 EUR

historie

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Odpočinek

Síla nevědomosti

Tajná zbraň vítězů

Jak zvládnout to,
čemu nerozumíme

Alex Soojung Kim Pang

Žánr

Obor

Formát

12

–

240

–

1

ISBN

Doporučená cena

bez
omezení 978-80-253-3235-1

Věk

ISBN

3,99 EUR

Doporučená cena

13+ 978-80-7448-033-1

9,99 EUR

Naprostou většinu problémů, které musí lidé řešit, charakterizuje nejednoznačnost. A to, jak se
s nejednoznačností vyrovnáváme, předurčuje, zda
budeme v současném chaotickém a nepředvídatelném světě úspěšní a zda budeme schopni čelit
všem zkouškám, jež na nás čekají. Zvládání nejednoznačnosti je nepostradatelnou dovedností jak
v práci, podnikání, tak i ve vztazích a v každodenním životě. Jak na to, přibližuje autor na příbězích
ze skutečného života – a věřte, že je to fascinující
a zároveň poučné čtení.

Počet stran Ilustrace Vydání
320

Počet stran Ilustrace Vydání

Věk

Jamie Holmes

Jak odpočívají ti, kteří toho v životě dokázali nejvíc? Odpověď je stručná: hodně! Ovšem odpočinek
v jejich podání není polehávání na gauči (i když
zvyk krátkého zdřímnutí po obědě prý pomohl
Churchillovi vyhrát druhou světovou válku), ale je
to odpočinek aktivní. Dělají to, co je baví a co nemá
s jejich „hlavním pracovním poměrem“ vůbec nic
společného. Takže zapomeňte na příručky, které
vám radí pracovat déle a intenzivněji než ostatní,
a raději vyrazte na procházku nebo si kupte hvězdářský dalekohled.

kariéra
165 × 235 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

1

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7261-511-7

Doporučená cena

16,49 EUR

Žánr

Obor

Formát

manažerské
kariéra
165 × 235 mm
dovednosti a osobní rozvoj brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
256

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7261-512-4

19,99 EUR

Distri Júl 2017

Dobré duše

Strategie čínských mistrů
pro zvládání krizových situací

Irena Obermannová
Do bývalého sklářského městečka Vlčí Úpice přijíždí mladá geniální šachistka Alice, aby tu sehrála
simultánní partii se členy místního šachistického
kroužku. Krátce po příjezdu však doslova zakopne
o mrtvolu místní starostky. Během hry Alice smete
figurky z šachovnice a připraví se tím o velkou příležitost. Ale ona už hraje jinou partii… Navzdory
policii i všem obyvatelům městečka se snaží vypátrat, co se stalo. Vrah je na tahu. Dá mat, nebo ho
Alice zastaví?

Tom Bisio
Otázkou, jak dosáhnout úspěchu v chaotickém
světě, si čínští stratégové lámali hlavu celá staletí.
Jejich odpovědi prověřené věky přináší tato kniha,
která není určena jen pro ty, kdo se věnují čínským
bojovým sportům, ale všem, kdo přemýšlejí o světě,
ve kterém žijeme.

Žánr

Obor

Formát

kariéra
165 × 235 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
336

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7261-513-1

Doporučená cena

Žánr

16,49 EUR

detektivka

Desatero pro holky
v nejlepších letech

Obor

Formát

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání
248

–

Počet stran Ilustrace Vydání
240

Lubomír
Lichý

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-730-3

Doporučená cena

9,99 EUR

Žánr

Obor

Formát

145 × 205 mm
čtení pro ženy probeletrie
dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
472

–

10,79 EUR

Pracoval jako tajný agent pro Brity. Posledních
dvacet let ale strávil v čínském pracovním táboře, odkud se mu podařilo utéct. Na každém rohu
pekingských uliček mu však hrozí smrt a on se musí
naučit, jak v tomhle světě přežít. Protože svět, který
znal, se během jeho věznění změnil víc, než si dokázal představit… Tento špionážní thriller vykresluje
Čínu bez příkras a zároveň odhaluje praktiky tajných
služeb i technicky vyspělý svět kyberšpionáže.

Počet stran Ilustrace Vydání
32

1

Věk

ISBN

18+ 978-80-7505-731-0

Doporučená cena

14,49 EUR

Adam Brooks

Je čas přidat se k týmu NEXO KNIGHTS™ na jejich
misi za záchranou Claye z Monstroxových ďábelských spárů! Vyřeš hádanky a přečti si o dobrodružstvích, která rytíři zažívají, když se snaží překazit Monstroxovo snažení. Chce totiž přetáhnout
jejich vůdce na stranu zla a získat Zakázané síly.
Nakonec pomoz hrdinům v boji proti Generálovi
Krakenskullovi a jeho mocné kamenné armádě.

Formát

Doporučená cena

Vychádza 1. 8. 2017

Kolektiv autorů

Obor

ISBN

Nezkrotná vášeň, která se rozhořela mezi Livy
a Millerem v Jedné noci: Zaslíbené, může oba dva
nemilosrdně zničit. Pro Livy už ale neexistuje cesta
zpět, její krásný a bohatý londýnský eskort jí stále
přináší rozkoš, o níž neměla ani tušení a která ji
tolik láká. Jejich touha přerůstá ve vzájemný cit,
který musí čelit mnoha překážkám.

Noční dravec

Žánr

Věk

15+ 978-80-267-0897-1

Jodi Ellen Malpasová

LEGO® NEXO KNIGHTS™
Třesk, bum, prásk!

další dětské populárně- 205 × 290 mm
knihy -naučné pro děti brožovaná

1

Sexy, emocionální,
fascinující a tajemné

Autorky se na příkladu malých příběhů zabývají
např. otázkou, jak naplnit nový, svobodnější čas
„v nejlepším věku“, přinášejí nejrůznější tipy na
aktivity, nevyhýbají se ani láskám a sexu. Knížka hovoří také o tabuizovaných tématech nemoci a smrti.
Kapitola věnovaná image je uvozená mottem Heleny Rubinsteinové: Stárněte oslnivě! Záleží totiž jen
na vás, zda chválu pro všechno poprvé změníte na
horování pro vše, co by mohlo být jednou naposled.

Žánr

Obor

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Jedna noc 2: Odmítnutá

Michaela Zindelová
a Marie Formáčková

zdraví
122 × 180 mm
čtení pro ženy a životní
styl brožovaná

Vychádza 28. 7. 2017

Vnitřní síla

–

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

6+

978-80-264-1492-6

7,99 EUR

thriller

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
416

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-527-1

Doporučená cena

14,49 EUR

13

Dotlače

názov

dátum vydania

ean

cena

Vinnetou

25. 7. 2017

12,99 EUR

Do temnoty

25. 7. 2017

11,99 EUR

1000 anglických slovíček

25. 7. 2017

5,99 EUR

1000 arabských slovíček

25. 7. 2017

7,99 EUR

1000 finských slovíček

25. 7. 2017

7,49 EUR

1000 francouzských slovíček

25. 7. 2017

6,99 EUR

1000 holandských slovíček

25. 7. 2017

7,99 EUR

1000 chorvatských slovíček

25. 7. 2017

6,99 EUR

1000 italských slovíček

25. 7. 2017

6,99 EUR

1000 japonských slovíček

25. 7. 2017

7,99 EUR

1000 německých slovíček

25. 7. 2017

6,99 EUR

1000 norských slovíček

25. 7. 2017

7,99 EUR

1000 polských slovíček

25. 7. 2017

6,99 EUR

1000 španělských slovíček

25. 7. 2017

6,99 EUR

Orientace v prostoru a čase pro děti od 4 do 6 let

25. 7. 2017

5,49 EUR

Velmistři špionáže

25. 7. 2017

11,99 EUR

Jak jsem stopoval letadlo

28. 7. 2017

11,99 EUR

Myšlenkové mapy

28. 7. 2017

14,49 EUR

Myšlenkové mapy v byznysu

28. 7. 2017

18,49 EUR

Úspěšná paměť

28. 7. 2017

11,99 EUR

Online marketing

28. 7. 2017

11,99 EUR

14
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názov

dátum vydania

ean

cena

28. 7. 2017

12,99 EUR

Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky

28. 7. 2017

9,99 EUR

Vývoj aplikací pro Android

28. 7. 2017

19,99 EUR

Vnitřní hra tenisu

28. 7. 2017

11,99 EUR

Kuchařka ze Svatojánu

28. 7. 2017

16,49 EUR

Ronja, dcera loupežníka

1. 8. 2017

10,39 EUR

Bylinky našich babiček

1. 8. 2017

16,49 EUR

Dvě století českých automobilů

1. 8. 2017

11,99 EUR

Skoncujte s cukrovkou!

1. 8. 2017

11,99 EUR

Zkoušeli jsme všechno!

1. 8. 2017

9,99 EUR

Angličtina pro samouky a věčné začátečníky + CD MP3

1. 8. 2017

19,49 EUR

Rozvoj zrakového vnímání

1. 8. 2017

5,99 EUR

Umění války
(audiokniha)

Dotlače

Programovací jazyk C

Tajný deník
Hendrika Groena
(audiokniha)

Sun-c‘

Audioknihy

Hendrik Groen

Proslulé pojednání mistra Suna o válečném umění
se těší neutuchajícímu zájmu i po více než dva a půl
tisíci let. Jeho obliba spočívá především v inspirativní síle pro taktické jednání s lidmi. Mistrovy myšlenky ocení každý člověk, neboť taktika je nutná
v partnerství a vlastně ve všech vztazích. Stejně tak
moudrost mistra Suna osloví manažery, pro které
je vedení a motivování lidí i boj s konkurencí podstatnou náplní práce.

Hendrik Groen je sice starý, ale sám nemá staré
lidi rád. Ještě si chce na světě něco užít! Nechce jen
popíjet slabý čaj a pěstovat muškáty, jako to dělají
jeho vrstevníci. O svém životě v domově důchodců
si píše deník, v němž odhaluje všechny své vzestupy
a pády, například pokus o založení anarchistického
klubu Staří-ale-ne-mrtví. A když se k němu nastěhuje žena, po které vždy toužil, podnikne něco, co
bude mít zábavné, něžné, ale i devastační následky.

Vychádza 25. 7. 2017
Vychádza 28. 7. 2017
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