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(dary čtenářů) 

BELETRIE PRO DĚTI  
 

 

Březinová, Ivona: Medvědí pohádka 

Malý medvídek se probudí předčasně ze zimního spánku, 

vyleze z nory a venku potká děda Medvěda. Dají se spolu do 

řeči a děd Medvěd začne vzpomínat, jaké to bylo, když byl 

malý. Co obnáší medvědí život – co to jsou rezervace, jak se 

vede medvědům v cirkuse, a dojde i na pohádku Tři bílé chlupy 

medvěda Vševěda! Navíc se malí čtenáři dozvědí spoustu... 

 

Březinová, Ivona: O Puclíkovi 

Puclík je papírový panáček, který bydlí v krabici s nápisem 

Puzzle. Je velice neposedný a každou chvílí vyráží za 

dobrodružstvím: do pohádkových knížek a encyklopedií, které 

stojí v knihovničce Puclíkovy člověčí kamarádky Lucky, do 

kuchyně, na zahradu, ale i daleko do světa, třeba až                      

k moři. Puclík bojuje s indiány, letí v balonu, cestuje leteckou 

poštou, změní se v egyptskou mumii nebo chystá valentinské 

přání pro svou Puclinku. Každý den - od Nového roku až do 

Silvestra - něco zábavného podnikne nebo vymyslí, aby si děti měly o čem číst. 

 

Disney, Walt: Na vlásku – veselí kamarádi 

Leporelo pro nejmenší holčičky.  



Erben, Karel Jaromír; Němcová, Božena: České pohádky 

To nejlepší od K. J. Erbena a Boženy Němcové. Nejznámější 

české pohádky Hrnečku, vař!, Dlouhý, Široký a Bystrozraký,                

O Ptáku Ohniváku a další klasické skvosty v jedné bohatě 

ilustrované pohádkové knize nezklamou žádné dítě. Nechte své 

děti rozvinout fantazii v říši pohádek, kde dobro vždy vítězí nad 

zlem. 

 

 

Karafiát, Jan: Broučci 

Kdo by neznal jediné umělecké literární dílo Jana 

Karafiáta. Milují ho děti mnoha generací. Čtenářsky stále 

přitažlivé zůstávají postavičky malých hrdinů, broučků 

a berušek, které při všech svých světlých stránkách nejsou 

zbaveny pravdivých lidských vlastností. Kniha, která by 

neměla chybět v žádné, nejen dětské, knihovně vychází 

s nádhernými ilustracemi Josefa Weniga. 

 

Jelen: bydlím v lese 

Medvěd: bydlím v lese 

Naučná knížečka z edice Kamarádi z lesa: Hraj si a uč se.  
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Kutěj, Svatopluk: Říkanky pro prťata i školáky 

Kutěj, Svatopoluk: Říkanky pro školáky i prťata 

Knížka obsahuje původní říkanky o přírodě, zvířátkách a dětském světě. Navazuje na 

předchozí knížku „Říkanky pro prťata a školáky“. Je vhodná pro děti od 2 do 8 let. 

Pro nejmenší jsou určeny krátké jednoduché říkanky, pro začínající školáky už jde               

o básničky s příběhem a pointou. Jak je dítě umí si může vyznačit u každé 

vybarvením kvítečka. 

  

 

 

Motlová, Milada: O Kubovi, Barušce a sedmi loupežnících 

Kubovi, pěknému a pracovitému mládeneci, se ze všech dívek 

nejvíce líbí čiperná Baruška. Co na tom, že musí žít v lese                   

v jeskyni a dozírat na sedm svých líných bratrů, kteří se 

považují za strašlivé loupežníky, aby zabránila nejhoršímu? 

Když jí Kuba nevlékne prstýnek s modrým kamínkem, ráda                 

s ním odejde do jeho chalupy. Ale ani tam ji velký klid 

nečeká... Kuba s vodníkem Habětínkem ji vyděsí k smrti,, král 

Cyprián potřebuje vysekat ze šlamastyky s králem Kazimírem, 

a co teprve boty z toulavého telete... Sedm svěžích 

pohádkových příběhů pro menší čtenáře. 
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Peyo: Šmoula reportér 

Ve šmoulí vesničce se pořád něco děje a šmoulové si ani nestačí 

sdělovat všechny novinky. A tak jednoho ze šmoulů napadne vydávat 

vlastní noviny. Šmoula Novinář se do toho pustí s vervou, ale zdaleka 

netuší, jaká nebezpečí a tajemství novinářské řemeslo skrývá. A na 

vášnivé čtenáře deníku Šmoula DNES nestačí ani sám Taťka Šmoula. 

Šmoula Novinář se v touze po senzační reportáži vydá dokonce až do 

sídla samotného Gargamela! 

 

Recknagel, Friedrich: Wollen wir Freunde sein? 

Kniha české ilustrátorky Vlasty Baránkové „Můžeme být kamarádi?“. 

Kniha je v němčině.  

 

 

Říha, Bohumil: Honzíkova cesta 

Oblíbená knížka vypráví o velké cestě pětiletého Honzíka k babičce 

a dědečkovi. Honzík jede poprvé sám vlakem z Prahy na venkov, 

kde se seznámí s mnoha pro něj nezvyklými věcmi. Co všechno 

může zažít malý městský kluk na vesnici? Podaří se mu uzavřít 

přátelství s místními chlapci a přelstít umíněnou kozu? To se dozví 

malí čtenáři v knize, na kterou si jistě každý z nás rád zavzpomíná. 

Nové vydání v nové grafické úpravě. 
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Saint-Exupéry, Antoine de: Malý princ 

Havárie letadla donutí vypravěče příběhu, který je zároveň 

autorovým alter egem, k přistání uprostřed pouště. Má zásobu 

pitné vody sotva na týden a proto musí opravit motor pokud možno 

co nejrychleji. Prvního dne ulehne unaven po celodenní práci a za 

úsvitu, stále tisíc kilometrů od nejbližšího lidského obydlí, ho 

probudí zvláštní hlásek, který ho žádá, aby nakreslil beránka... 

Alegorická pohádka pro děti i pro dospělé, kteří přemýšlí o 

ztraceném mládí a hledají životní moudrost, patří mezi 

nejvýznamnější díla svého druhu.  

  

 

 

Skaltsas, Christos : Co k sobě patří? 

Hravé leporelo, ve kterém mají děti určovat, které obrázky k sobě patří. 

Pro nejmenší děti. Z edice Hravá školka.  

 

 

 

Spurgeonová, Maureen: Kouzlo Vánoc 

Rozkošná sbírka vánočních příběhů a veršů s barevnými ilustracemi 

Pamely Storey. Český překlad: Irena Ryšánková, Ivo Odehnal. 

 

 

Vančura, Vladislav: Kubula a Kuba Kubikula 

Medvědář Kuba Kubikula chodil po světě se svým nezbedným                     

a mlsným medvědem Kubulou dlouho, ale najednou už si s ním 

opravdu nevěděl rady. A tak si vymyslel dobrácké medvědí strašidlo 

Barbuchu, aby mu pomohlo Kubulu zkrotit. Ale nakonec bylo 

všechno přece jen trochu jinak… 
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Štáchová, Helena: Dobrodružství s Hurvínkem 

Komiksový sešitek s 12 kreslenými komiksovými příběhy.  

 

 

Šťastný Snoopy. Sebrané stripy Peanuts 1. 1. - 16. 10. 1965 

V sešitu Šťastný Snoopy předkládáme malým i velkým čtenářům 

dobrodružství věčně hladového bígla Snoopyho a jeho přátel, 

která se udála v roce 1965. A proč vydávání sebraných stripů 

Peanuts začínáme zrovna rokem 1965? Snoopy si poprvé 

nasadil na hlavu přilbu a stal se leteckým esem z první světové 

války; poprvé se setkal s drakožravým stromem, zamiloval se při 

bruslení do bíglice, pokoušel se stát slavným spisovatelem a 

také si pečlivě střežil tajemství, že na Měsíci jsou psi, a v dubnu 

1965 se všichni objevili na obálce prestižního časopisu Time … zkrátka tehdy se 

Snoopy, jeho páníček Charlie Brown, malá Sally, co se nechce učit matematiku, 

hubatá Lucy, hudební nadšenec Schroeder a ostatní stali opravdovými celebritami. 

Laskavý humor dětské party, v níž si každý čtenář snadno najde svého oblíbence, se 

poprvé v sešitové formě dostává i před české publikum. Buďte i vy nehorázně šťastní 

jako Snoopy!  

 

 



BELETRIE PRO MLÁDEŽ  

 

Foglar, Jaroslav: Stínadla se bouří 

Druhý díl volné trilogie napínavých příběhů legendární party 

Rychlé šípy (Záhada hlavolamu, Tajemství Velkého Vonta). 

Ztracený ježek v kleci je opět nalezen a kolem něj se rozvíjí série 

nových dobrodružství. Vontské hnutí ožije a znovu se schyluje               

k volbě Velkého Vonta. Rychlým šípům se podaří nalézt první 

Vontskou kroniku a poznají tajemnou historii zrodu Vontů. Také se 

seznámí s ušlechtilým slepým chlapcem Vláďou Dratušem. 

 

Jerome, Klapka Jerome: Tři muži ve člunu 

Komiksové zpracování jednoho z nejoblíbenějších klasických 

románů všech dob, Tři muži ve člunu, je veselým příběhem 

kamarádů, kteří se vydají na společnou plavbu ve člunu. Harris, 

George a Jerome, společně s foxteriérem Montmorencym, si chtějí 

odpočinout od každodenní nudné rutiny a obnovit svou "duševní 

rovnováhuu". A tak si udělají výlet po Temži mezi Kingstonem a 

Oxfordem, se spoustou zastávek na zajímavých místech i 

bezděčných přistání, při kterých se ocitnou v různých komických 

situacích, způsobí zmatky a nehody. Postavy příběhu jsou založeny 

na reálných osobách, jednou z nich je sám autor Jerome K. 

Jerome. Díky jeho úžasným vypravěčským schopnostem se původně zamýšlený 

cestopis stal literární klasikou. 
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London, Jack: Bílý tesák 

Znáte příběh Bílého tesáka, psa, v jehož žilách koluje i vlčí krev? 

Zveme vás do příběhu, který přečtete se zatajeným dechem. Od 

prvních štěněčích krůčků až po tvrdé zápasy dospělého psího 

samotáře. Boj o život a hledání té pravé lidské smečky doprovází 

úzkost i slzy dojetí. Kniha se dostala do Zlatého tuctu Albatrosu – 

12ti nejoblíbenějších dětských knih známých osobností. 

 

 

Mitchell, David: Atlas mraků 

Nedobrovolný cestovatel plavící se v roce 1850 přes Tichý oceán, 

vyděděný skladatel obstarávající si nejisté živobytí v Belgii mezi                      

1. a 2. světovou válkou, ambiciózní novinářka píšící v Kalifornii                       

v dobách, kdy tam byl guvernérem Ronald Reagan, ješitný 

nakladatel ukrývající se před věřiteli ze zločineckého podsvětí, 

geneticky modifikovaná jídlonoška čekající na smrt a Zachry, mladý 

ostrovan zažívající soumrak vědy a civilizace – to jsou vypravěči 

Atlasu mraků, kteří odkudsi z potemnělých chodeb dějin slyší 

dozvuky ostatních příběhů. Každý záchvěv ozvěny více či méně pozměňuje jejich 

vlastní osudy.  

 

Stuart, S. D.: Povstání Herobrina: temný chrám (5. díl) 

Série Dobrodružství Minecraftu nyní pokračuje pod názvem Povstání 

Herobrina! Sledujte další osudy dvojčat Joshe a Andrého a jejich 

kamarádky Suzy, kteří se ocitli uprostřed Minecraftu. Josh, André                   

a Suzy jsou v pátém dílu série Povstání Herobrina stále uvíznutí                     

v replice skutečného světa uvnitř Minecraftu. Na své cestě se navíc 

rozdělí a Josh je přesvědčen, že Herobrine drží Suzy jako rukojmí. 

Společně s Andrém a Larisou se pokusí zorganizovat záchrannou 

akci. Ta ale od začátku nejde podle plánu a hrozí, že se nakonec z chrámu 

nedostane nikdo. Dokážou tři desetileté děti zabránit Herobrinovi v ovládnutí celého 
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Minecraftu? Nebo bude skutečný svět vydán napospas jednomu z nejmocnějších 

zlosynů, jaký byl kdy v počítačové hře stvořen? Roztočte svou fantazii na plné 

obrátky! Vzrušující série Povstání Herobrina chytne a nepustí každého milovníka 

napětí a počítačových her. Temný chrám je krátký sci-fi román z dílny amerického 

spisovatele Steva DeWintera (píšícího pod pseudonymem S.D. Stuart), který své 

poutavé příběhy přenáší i do říše Minecraftu. Jedná se o pátý díl série Povstání 

Herobrina (původním názvem Dobrodružství Minecraftu), která sleduje osudy dvojčat 

Joshe a Andrého a jejich kamarádky Suzy na cestách po nejtemnějších zákoutích 

kostičkovaného světa. 

 

Stuart, S. D.: Povstání Herobrina:: nesmrtelná zombie (6. díl) 

Sledujte další osudy dvojčat Joshe a Andrého a jejich kamarádky 

Suzy, kteří se ocitli uprostřed Minecraftu. Josh, André a Suzy 

jsou v šestém dílu série Povstání Herobrina stále uvíznutí v 

replice skutečného světa uvnitř Minecraftu. Herobrine přinutí 

Suzy, aby učinila nečekané rozhodnutí. Josh, André a Larisa se 

mezitím vydávají hledat původ Dylanova draka. A ke všemu se 

musí ještě vypořádat s jedním menším zombie 

problémem.Dokážou tři desetileté děti zabránit Herobrinovi v ovládnutí celého 

Minecraftu? Nebo bude skutečný svět vydán napospas jednomu z nejmocnějších 

zlosynů, jaký byl kdy v počítačové hře stvořen? 

 

Stuart, S. D.: Povstání Herobrina: ztracené království (7. díl) 

Josh, André a Suzy jsou v sedmém dílu série Povstání Herobrina 

stále uvíznutí v replice skutečného světa uvnitř Minecraftu. Na 

své cestě se ale rozdělili a všichni mají spoustu starostí. Suzy 

pronásleduje Larisa, která se po nešťastném incidentu proměnila 

v zombie. Joshe zajme starostka města Esterméd a stranou od 

příběhů ostatních dochází André  k překvapivému objevu. 
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Stuart, S. D.: Povstání Herobrina: zapomenutý restart (8. díl) 

Josh, André a Suzy jsou v osmém dílu série Povstání Herobrina 

stále uvíznutí v replice skutečného světa uvnitř Minecraftu. Na 

Larisu čeká nečekané zjištění. André je přesvědčený o tom, že 

Herobrine získal Joshe i Suzy na svou stranu a je připravený 

bránit přístupový bod v létajícím městě před jejich útokem. Pokud 

se mu to povede, mohl by zachránit úplně všechny. 
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 

 

Canfield, Jack: Slepičí polévka pro maminku. 101 příběh, 

který otvírá srdce a připomíná nehasnoucí oheň mateřské 

lásky 

Kdo hraje v našem životě důležitější roli než máma? A právě 

matkám a mateřství je věnována tato kniha. Najdete v ní příběhy 

matek a jejich vztahů v rodině – příběhy láskyplné a dojemné, ale 

i příběhy o nelehkém hledání vztahu  k dospívajícím dětem či ke 

svým vlastním rodičům. 

 

Davouze, Marta: Dům v Bretani 

Žena, která po padesátce najde lásku, o níž snila od mládí, 

přestěhuje se do vzdáleného místa na severozápadním okraji 

Francie a provdá se za muže diametrálně odlišného od toho,                 

s nímž prožila téměř čtyřicet let. Není to román, ale humorně 

laděné příběhy autorky, která je navzdory cize znějícímu příjmení 

rodilá Češka s hlubokými kořeny v bývalé vlasti. Dlouhá léta 

působila jako jedna z význačných osobností v pražské kulturní 

sféře, byla redaktorkou, publicistkou, ředitelkou Centra Franze 

Kafky a organizátorkou debatních společností, vytvořila zázemí 

dvěma synům a jednomu příliš dokonalému manželovi… Nyní už více než deset let 

šťastně žije ve starobylé usedlosti na bretaňském pobřeží, založila tu uměleckou 

nadaci, cestuje a díky svým zkušenostem a znalostem dokáže čtenářům nejen vtipně 

poodhalit zajímavosti ze svého nového domova, ale s potřebným odstupem                            

a nadhledem též zhodnotit i české prostředí, s nímž je v každodenním kontaktu.  

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjA_d-79vfiAhWMzaQKHVjqD6EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kosmas.cz/knihy/161043/slepici-polevka-pro-maminku/&psig=AOvVaw2tq5X2B732GXS0AfFQxlXp&ust=1561115471789925


Řeháčková, Věra: Dřív než se rozloučíme 

Mít děti nebo ne? Někdo po nich touží, druhému jsou naopak na 

překážku. Tíhu téhle otázky pocítila Hana na vlastní kůži. Její první 

manželství vzalo za své jen proto, že manželovi dítě nedala. S dalším 

partnerem se seznamuje přes internet. Muž je opakem Hanina 

prvního manžela. Klade si jedinou podmínku: Jejich manželství 

zůstane bezdětné. Druhý manžel je sice podivín, nicméně Hanu 

zaopatřil. Žije se jí daleko lépe než dřív. A přece jí není osudem 

přáno, aby se u ní štěstí usadilo natrvalo. Chce toho od života tak 

málo, a přece na vlastní kůži poznává, že nic na světě není zadarmo. 

Segal, Erich: Promarněná šance 

Manželé Nina Elliot Snyderovi pracují v renomované newyorské 

umělecké agentuře. Zatímco Nina se dokáže díky svým zkušenostem a 

šťastné náhodě prosadit a udělá doslova závratnou kariéru, Elliotovi se 

daří méně. Aby se vedle ní necítil jako outsider, Nina odmítne lákavou 

nabídku vést filiálku v Kalifornii a rozhodne se zůstat nějaký čas doma, 

aby mohli adoptovat dítě, které sami mít nemohou. S děckem jsou ale 

větší starosti, než se zdálo, a Elliot svou odpovědnost neunese. Na rozdíl 

od své ženy dá přednost výhodné pracovní příležitosti daleko od rodiny. Žije teď 

uprostřed přepychu a snadno dostupných dívek, a zdá se, že se do života Niny a 

chlapce už nikdy nevrátí... 

Štolbová, Eva: Vražda v Národním & Záhada ztraceného Maura 

Detektivní příběhy jsou inspirovány skutečnými událostmi. První 

záhadným zmizením operní sboristky Národního divadla Věry Urieové 

v roce 1974 a nálezem mumifikovaného těla neznámé ženy ve 

sklepení historické budovy Národního divadla o několik let později. 

Druhý překvapivým nálezem relikviáře svatého Maura v roce 1985 a 

následnou vraždou vedoucího pracovníka podniku zahraničního 

obchodu, jenž se na nálezu, respektive vyjednávání se zahraničním 

informátorem, podílel. K té došlo za dosud neobjasněných okolností v 

roce 1988. Obě události se spisovatelky Evy Štolbové bezprostředně a osobně 

dotýkaly. V obou případech měla možnost nahlédnout do jejich zákulisí  
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NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI 

 

Keiron, Pim: Velká kniha dinosaurů 

Ve fakty nabité VELKÉ KNIZE DINOSAURŮ najdeme nejen spoustu 

dechberoucích ilustrací a drsných detailů ze života dinosaurů,                          

ale i mnoho zajímavých informací o historii, mytologii a také o 

nejnovějších vědeckých výzkumech. Skvělé čtení pro celou rodinu! 

 

 

Slyová, Debby: Obrazový průvodce jezdectví 

Úplný průvodce jezdeckým sportem od prvního nasednutí na koně až 

po jezdecké soutěže. Obrazová příručka všech základních technik 

jezdectví, včetně sedlání koně a dosažení ideálního sedu. Popis aktivit, 

které je možno s koněm provádět, od individuálních technik až po 

týmové sporty. Více než 500 barevných fotografií a nákresů. Kniha plná 

užitečných rad a instrukcí podaných způsobem krok za krokem. 

 

Zázračná příroda: řeky a jezera 

Také jste si vždycky přáli knihu, ve které budou obrázky jako živé                      

a budou se doopravdy hýbat? Díky moderním technologiím a této 

skvělé encyklopedii se teď vaše přání splní! K tomuto kouzlu 

potřebujete jenom smartphone nebo tablet a internetové připojení. 

Prozkoumejte životodárné vody a břehy řek, jezer a mokřadů                            

a navštivte pozoruhodná místa v různých oblastech světa. Poznejte 

druhy žijící kolem Amazonky, projděte se záplavovým územím Dunaje 

nebo zjistěte, zda se zvířata a rostliny přizpůsobily vysychání jezera 

Bajkal. Vydejte se  s námi na zábavnou a úžasnou cestu za poznáním zázračné 

přírody! 
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NAUČNÁ LITERATURA PRO 

DOSPĚLÉ  

 

 

Collins, Paul: Kouzlo malých zahrad, architektura,  

základní prvky, výsadba 

 

 

 

 

Dahlem, Carmen: Šijeme z korku 

Korkový papír je všestranný materiál, který můžete 

využít k tvorbě jedinečných doplňků. Tato kniha vám 

krok za krokem ukáže, co je možné si doma vyrobit – od 

neformálních psaníček po pouzdra na brýle či netradiční 

košíky přes obaly na mobilní telefon. Ke každému 

projektu je navíc přiložen i střih, takže můžete hned 

začít. 

 

Pečivo pro slavnostní příležitosti 

Kuchařská kniha pro všechny, kteří milují sladkosti. Vše, 

co potřebujete vědět o pečení. Báječné recepty na jemné 

sušenky, skvělé cukroví, kořeněné štóly, lákavé koláče, 

jedinečné dorty a dárky, které upečeme podle vlastní 

fantazie. Pepřové kuličky, pomerančové vafle, máslové 

lanýže, panettone, dort Malakov, ananasová šarlota, 

makové rohlíčky pro diabetiky a další sladkosti, jimž 

zkrátka neodoláme, také na exkluzivních fotografiích. 
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Strunecká, Anna: Varovné signály očkování 

Profesorka Anna Strunecká, autorka bestselleru Doba 

jedová, nabízí v nové knize Varovné signály očkování 

srozumitelným a jasným způsobem vysvětlení mechanismů 

imunity a důsledků vakcinace. Podrobné a pravdivé 

informace o vakcínách by měly být přístupné                                      

v demokratickém státu všem občanům. Stejně tak by měla 

být právem každého rodiče svoboda informovaného 

souhlasu u očkování jejich dětí. Vakcinace je invazivní 

lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, 

způsobit poškození i smrt docela zdravé osoby. Stále více 

lidí touží po objektivních a vědecky podložených informacích a nehodlá se spoléhat 

pouze na to, co nám doporučují reklamy, sdělovací prostředky nebo nařizují státní 

orgány. Podobná kniha na českém knižním trhu dosud chybí. Čtenáři zde najdou                            

i rady rodičům k očkování od praktické lékařky a legislativní část zpracovanou 

právníkem podle posledních úprav zákona o veřejném zdraví. Varovné signály 

očkování (ALMI, 2012) poskytují čtenářům možnost získat informace, které nejsou 

běžně dostupné a na jejich základě hledat vlastní rozhodnutí. 

 

Strunecká, Anna: Doba jedová 

Kniha nabízí poutavé čtení o škodlivých látkách                            

v potravinách, nápojích, kosmetice, lécích                                   

a potravinových doplňcích a životním prostředí vůbec, 

které jsou reklamou, sdělovacími prostředky a mnohdy                   

i medicínou doporučovány jako zdraví prospěšné. Značná 

pozornost je věnována možným rizikům očkování, jež                   

v současné době vyvolávají zvýšený zájem veřejnosti. 

Autoři Anna Strunecká a Jiří Patočka, vysoce erudovaní                                   

a mezinárodně uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny                 

a toxikologie s dlouholetými zkušenostmi v publicistice, 

podávají vysvětlení jasnou, přístupnou a srozumitelnou formou.  
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Wolff, Jurgen: Soustřeď se : Jak mít vše rychleji a lépe 

hotovo 

Jste roztržití, je vaše myšlení rozptýlené, máte pocit, že vám 

utíká čas? Máte pocit, že váš výkon nedosahuje úrovně, jakou 

jste si představovali? Nejste sami, tento problém má řešení. 

Pomocí autorovy revoluční techniky plánování času zjistíte, jak 

efektivně využít mysl a soustředit se na to nejdůležitější – vaše 

cíle a úspěchy. 

Kniha Soustřeď se vám ukáže, jak nasměrovat energii na 

klíčové úkoly, které vás k cíli a úspěchu dovedou. Radí, jak se vyrovnat                                    

s informačním přesycením, stresem a věčným odkládáním úkolů a jak se soustředit 

na podstatné věci. Pomocí těchto technik time managementu dosáhnete 

maximálního úspěchu v minimálním čase, budete dosahovat cílů rychleji a s menší 

námahou. Mobilizujte svou mysl ke skvělým výkonům! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


