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I. D. Yalom

KDYŽ NIETZSCHE PLAKAL

Příběh o posedlosti, o zachraňující moci 

přátelství, o úkolu odborníka pohléd-

nout do tváře vlastnímu démonu, 

a tak nalézt schopnost pomoci svému 

klientovi.

145×205 mm,  brož., 304 s., 359 Kč
144002

I. D. Yalom

LÉČBA 

SCHOPENHAUEREM

Konfrontace se situací z minulosti 

přivede členy terapeutické skupiny 

k nebývalým změnám v jejich životě. 

Yalom zde prolíná příběh ze života 

Schopenhauera a dramata členů sku-

piny do románové podoby.

150×210 mm,  váz., 344 s., 395 Kč 
144013

I. D. Yalom

MÁMA 

A SMYSL ŽIVOTA

Šest příběhů, které jsou pouta-

vou sondou do světa psychote-

rapeutické práce. Konfrontují 

čtenáře s nejvýznamnějšími 

proměnami v lidském životě 

a osvětlují jedinečný potenciál 

lidského vztahu. 

145×205 mm

  brož., 232 s., 317 Kč
144003

I. D. Yalom

LŽI NA POHOVCE

Autor dává čtenářům nahléd-

nout do průběhu terapie 

a supervize, do práce se sny, 

ale i do vztahů v psychotera-

peutické komunitě. Proble-

matika je zakomponována do 

napínavého děje s detektivní 

zápletkou.

145×205 mm

  brož., 384 s., 359 Kč
144001

I. D. Yalom

LÁSKA A JEJÍ KAT 

Yalom vypráví příběhy deseti 

pacientů, kteří hledali v psy-

choterapii pomoc k zvládnutí 

běžných problémů každo-

denního života. Kniha odha-

luje touhy a motivace lidské 

duše.

150×210 mm

  váz., 304 s., 359 Kč
144008

I. D. Yalom

CHVÁLA 

PSYCHOTERAPIE

Průvodce úspěšnou psycho-

terapií tvoří pětaosmdesát 

krátkých kapitol, jež před-

stavují směsici myšlenek 

a technik, které se autorovi 

při jeho vlastní terapeutické 

práci osvědčily. 

145×205 mm

  brož., 248 s., 295 Kč
144005

I. D. Yalom, G. Elkin

KAŽDÝ DEN 

O TROCHU BLÍŽ

Deník refl ektuje terapeutická 

sezení Yaloma a jeho klientky 

a zprostředkovává z obou 

stran prožitky a postupně se 

rozvíjející vztah mezi terapeu-

tem a pacientkou. 

150×210 mm

  váz., 256 s., 329 Kč
144010

J. Kottler, J. Carlson

NEZDAŘENÁ 

TERAPIE 

Dvacet psychoterapeutů, zá-

stupců různých te ra peu tic kých 

směrů, psychologie, psychia-

trie a so ciální práce, vy práví 

o největších chybách, kterých 

se do pustili bě hem své praxe. 

150×210 mm

  váz., 216 s., 317 Kč 
144012

Irvin D. Yalom

Pohled 
do slunce
O překonávání strachu ze smrti

Ranou, kterou ve své osmé beletris-
tické knize psychoterapeut  Yalom 
otevírá, a která každého z nás po 
celý život provází, je vědomí vlast-
ní smrtelnosti. A protože ne jsme 
s to žít s pohledem upřeným přímo 
do slunce tohoto poznání, pomocí 
nejrůznějších psychických mecha-
nismů se tomuto drtivému vědomí 
snažíme uniknout. Přes všechnu 
snahu však na ně stále narážíme, 
a to zvláště tehdy, kdy se nám zdá, 
že jsme se pojistili zvenčí, ať skr-
ze majetek, pocit úspěchu, nebo 
krátkodobé smyslové uspokojení. 
Mnohé psychické nemoci mají 
svůj původ právě v úzkosti ze smr-
ti. V knize se setkáme se slavnými 
postavami fi lozofi e a literatury, 
text je protkán příklady z Yalomo-
vy praxe.

144020

I. D. Yalom je emeritním profesorem psychiatrie na Stanfordově univerzitě. V Portálu vyšly jeho knihy Lži na pohovce, Když 

Nietzsche plakal, Máma a smysl života, Chvála psychoterapie, Láska a její kat, Každý den o trochu blíž, Léčba Schopenhauerem.

145×205 mm,  váz., 184 s., asi 259 Kč, ISBN 978-80-7367-376-5

Vyjde v 1. pololetí
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144018

Y. Yovell

Láska a jiné nemoci
Kniha je koncipována jako soubor příbě-
hů, jež klienti líčí svému terapeutovi, který 
případy průběžně rozebírá i z odborného 
hlediska. Autor zpracovává situace růz-
ných projevů lásky a jejich chorobných 
důsledků (neschopnost trvalého vztahu 
a deprese, postnatální psychóza, rozdíl 
ve věku zamilovaných…). 

150×210 mm,  váz., 280 s., 369 Kč

Y. Yovell

NEPŘÍTEL 

V MÉM POKOJI

a jiné příběhy 

z psychoterapie

V hlavní roli příběhů vystu-

pují klient a terapeut. Kniha 

je zároveň i učebnicí psycho-

terapie, protože případy jsou 

vybírány podle různých cho-

rob a psychických narušení 

a odlišného způsobu terapie.

150×210 mm

  váz., 384 s., 425 Kč
144011

R. Naomi Remen

OBEJMOUT ŽIVOT

Autorka předkládá příbě-

hy, které vypráví z pohledu 

lékařky, terapeutky i ženy 

zápasící s vlastní těžkou cho-

robou. Radí, jak nepodleh-

nout skepsi z  nemoci a kde 

hledat sílu pro její zvládání. 

150×210 mm

  váz., 272 s., 335 Kč
144016

M. Scott Peck

POSTEL U OKNA

Podobně jako v ostatních 

svých dílech se i v tomto psy-

chologickém románu Peck 

zabývá problematikou dobra 

a zla, duchovního růstu a hle-

dání sebe samého, mezilid-

ských vztahů a lásky. 

150×210 mm

  váz., 400 s., 379 Kč
144015

E. Wiesel

ŠÍLENÁ TOUHA 

TANČIT

Román se odehrává v sou-

časnosti v New Yorku. Hlavní 

postava Doriel se chce v tera-

pii zbavit svých mučivých 

představ, které se v jeho 

paměti mísí s osudy židů. 

150×210 mm

  váz., 228 s., 315 Kč
144017

R. B. Oxnam

ROZTŘÍŠTĚNÁ MYSL

Tommy, Bobby, Wanda – to 

jsou tři z osobností experta 

na Asii R. Oxnama, který 

trpí mnohočetnou poruchou 

osobnosti. Kniha je strhují-

cím popisem odvážného boje 

autora s jeho často nepocho-

penou nemocí. 

150×210 mm

  váz., 224 s., 357 Kč
144014

J. Svoboda

MODELKOU 

V PADESÁTI 

a dalších 36 příběhů 

z psychologické 

poradny

Příběhy z psychologické po-

radny ilustrují pestrou paletu 

životních situací, v nichž se 

člověk potřebuje orientovat 

a ze kterých hledá východisko. 

150×210 mm

  váz., 120 s., 209 Kč
144009

Torey L. Hayden

Spratek
Příběh dítěte, které nikdo nemiloval

Kniha představuje sku tečný příběh šestile-
té Sheily, která se dostane do speciální třídy 
pro děti s poruchami chování. Její učitelkou 
a zároveň prvním člověkem, který jí proje-
ví lásku, je Torey Hayden. Ta po čase zjistí, 
že dívka má nadprůměrnou inteligenci, je 
učen livá a dřímá v ní skrytý génius. Kniha 
je po zitivním svědectvím o síle pedagogic-
kých a terapeutických prostředků, a peda-
goga představuje jako přítele, který neváhá 
pro dítě překonávat různé těžkosti.

144019

T. L. Hayden je autorkou řady velmi úspěšných non-fi ction románů z prostředí školy pro děti s poruchami chování. Pracuje jako speciální 

pedagožka a rodinná terapeutka. Žije v USA.

145x205 mm,  váz., 240 s., 349 Kč, ISBN 978-80-7367-375-8

Vyjde v 1. pololetí
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A. Behrman

ELECTROBOY

Strhující ohlédnutí na život s ma-

niodepresivní psychózou. Čtyři roky 

autor skrýval nemoc za tváří úspěš-

ného muže, pak jej však nemoc při-

vedla ke konfl iktům se zákonem a ke 

složité léčbě. 

130×200 mm,  brož., 256 s., 317 Kč
145005

R. Myers

ŽENA, KTERÁ SPOLKLA 

ZUBNÍ KARTÁČEK

Lékař R. Myers popisuje jednapa-

desát nevšedních případů, které se 

zakládají na skutečných událostech 

a byly popsány i v renomovaných 

lékařských časopisech. 

150×210 mm,  váz., 168 s., 245 Kč
144007

H. S. Kushner

KDYŽ SE ZLÉ VĚCI 

STÁVAJÍ DOBRÝM LIDEM

Když se rabín Kushner dozvěděl, že 

jeho syn zemře na nevyléčitelnou cho-

robu, pokládal si i on otázku, proč se zlé 

věci stávají nevinným. Tak vznikla kni-

ha pro každého, kterému život ublížil.

130×200 mm,  brož., 144 s., 169 Kč
131014

I. Vyhnánková

FRODDY – PŘÍTEL 

Z PRAVĚKU

Příběh napsaný šestnáctiletou autor-

kou vypráví o mluvícím dinosaurovi 

jménem Froddy, který se náhodou ocit-

ne ve světě lidí. Setká se s dětmi, které 

mu pomáhají přežít v moderní době. 

135×205 mm,  váz., 256 s., 287 Kč
149006

K. Levine

HANIN KUFŘÍK

Příběh sourozenců Bradyových, je-

jichž osud za druhé světové války 

zrekonstruovala až desítky let po 

válce zakladatelka tokijského centra 

pro studium holocaustu.

160×230 mm,  brož., 120 s., 159 Kč
145007

H. Chvátalová

JAK SE ŽIJE 

DĚTEM S POSTIŽENÍM

Čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s po-

stižením nechává nahlédnout do pro-

blematiky pěti typů postižení. Nechybě-

jí ani otázky týkající se vzdělávání dítěte 

a zajištění budoucího života dítěte. 

130×200 mm,  brož., 184 s., 209 Kč
145002

M. Zuckoff 

NAIA SE SMÍ NARODIT 

Příběh rodiny, která se vyrovnává 

s tím, že očekávané dítě trpí Downo-

vou chorobou. Epilog zachycuje hol-

čičku tříletou, kdy si rodiče potvrdili, 

že jejich rozhodnutí před porodem 

bylo správné. 

130×200 mm,  brož., 328 s., 359 Kč
145009

R. Galli

ZACHRÁNIT JEFFREYHO

Sedmnáctiletý Jeff rey se po skoku do 

bazénu vážně zranil a ochrnul od krku 

dolů. Kniha zachycuje dny po úrazu, 

nesnadné rozhodování rodičů o tom, 

zda zvolit pasivní euthanazii a co 

vlastně znamená zachránit Jeff reyho.

130×200 mm,  brož., 168 s., 245 Kč
145004

J. Alexa 

ŽIL JSEM JAKO PEDOFIL

Otevřená zpověď člověka, který se 

narodil s odlišnou sexuální orientací, 

umožní pochopit prožívání a spole-

čenské postavení člověka se sexuální 

deviací. Je doplněna odborným 

komentářem.

130×200 mm,  brož., 192 s., 209 Kč
145003

J. Imbach

TAJEMSTVÍ 

KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ 

Autor zve čtenáře na exkurzi, jaké 

pokrmy se v průběhu dějin podáva-

ly na stolech klášterů a církevních 

dvorů. Nenabízí při tom jen množství 

receptů, ale kuchařské návody pro-

kládá řadou příběhů a historek.

165×235mm,  váz., 208 s., 357 Kč
159029

M. Drlík

ČESKÝ LÉKAŘ 

V SRDCI AFRIKY

Autor poutavě popisuje své dobro-

volnické působení ve Středoafrické 

republice. Zakládal ambulance, v pri-

mitivním prostředí léčil a operoval, 

dělal porodníka, šamana i vychova-

tele. 

130×200 mm,  brož., 152 s., 159 Kč
145008

E. Zábrodská

ŽILA JSEM 

V ZEMI ALLÁHOVĚ

Poutavé vyprávění o životě v severo-

západní Africe. Na příbězích tamních 

lidí zachycuje autorka to nejtypičtěj-

ší z arabského života, ať už se jedná 

o morálku či rodinné tradice. 

130×200 mm,  brož., 208 s., 239 Kč
145011

K. Klímová-Pumerová

MUŽŮM VSTUP ZAKÁZÁN

Autorka žila a studovala ženskou 

společnost v Jordánsku a nahlédla 

tak do světa, který je mužům, nejen 

evropským, ale i arabským, zcela 

nepřístupný. 

130×200 mm,  brož., 224 s. + 16 s. 
bar. příloha, 275 Kč

145012

K. Klímová-Pumerová

VENKU ČÍHÁ DŽUNGLE

Autorka nechává promlouvat domo-

rodce z kmene Ašháninků při jejich 

každodenním boji o přežití. Na při-

loženém CD jsou písně kmene Ašhá-

ninků, videosnímky a mapy.

130×200 mm,  brož., 232 s. + 16 s. 
příl.+ CD, 317 Kč 

145013
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134016

M. Ridley

Červená královna
Čtivě, přístupně i humorně psaná kniha, která 
nabízí řadu poznatků o sexuální selekci a jejích 
důsledcích pro život, nám umožní dopátrat se 
odpovědí na každodenní záhady: Proč vůbec 
existuje sex? Proč má člověk dvě pohlaví? Je láska 
racionální? Kde se vzala homosexualita? Proč se 
boháči žení s krasavicemi?

160×230 mm,  váz., 320 s., 395 Kč

133055

V. Satir

Společná terapie rodiny
Zakladatelka rodinné terapie vychází z předpokla-
du, že jedince lze pochopit a léčit pouze v sociál-
ním kontextu, především pak v kontextu rodiny. 
Rodinu považuje za systém tvořený nejen jednotli-
vými členy-prvky, ale především vztahy mezi těmi-
to prvky. Terapii pak zaměřuje právě na ně. 

140×205 mm,  brož., 216 s., 329 Kč

G. Corneau

ANATOMIE LÁSKY

Předpoklady pro vytvoření 

vztahu, který by bylo mož-

no označit za šťastnou lásku. 

Zvláštní pozornost je věno-

vána vztahům otec-dcera 

a matka-syn.

160×230 mm

  brož., 248 s., 357 Kč
134004

H. Kasten

ŽENY – MUŽI 

Do jaké míry jsou pravdivá 

klišé týkající se mužských 

a ženských rolí? Jak se na 

nich podílí dědičné faktory 

a výchova? Přístupnou for-

mou odpovídá autor na tyto 

a mnohé další otázky. 

140×205 mm

  brož., 184 s., 255 Kč
133048

J. Willi

PSYCHOLOGIE 

LÁSKY 

Jeden z průkopníků párové 

terapie popisuje jednotli-

vé aspekty partnerského 

vztahu z možné vývojové 

perspektivy, ukazuje různá 

úskalí vztahu a možnosti 

terapeutické vztahové práce. 

140×205 mm

  brož., 256 s., 349 Kč
133044

U. Wirtz

VRAŽDA DUŠE 

Sexuální zneužití má podob-

né psychické následky, jaké 

lze pozorovat u obětí, které 

prošly těžkým traumatem. 

Autorka nabízí podněty pro 

terapii, ve které se usiluje 

o znovuoživení zavražděné 

duše. 

140×205 mm

  brož., 220 s., 317 Kč
133042

Franz Ruppert

Trauma a rodinné 
konstelace 
Duševní štěpení a jejich léčba 

Autor popisuje a na řadě kazuistik 
dokumentuje vznik, průběh a násled-
ky psychického traumatu. Popisuje 
různé typy štěpení já u různých typů 
traumat a možné následky tohoto 
procesu v prožívání vztahů. Na zákla-
dě vlastní dlouholeté zkušenosti 
práce s metodou rodinných (syste-
mických) konstelací poskytuje vel-
mi fundovaný popis postupu práce 
s traumaty pomocí konstelací, včetně 
vhledu do zákonitostí tohoto proce-
su. Knihu ocení odborníci z oblasti 
psychologie, psychoterapie, psychi-
atrie a dalších pomáhajících profesí. 
Z knihy mohou mít užitek i čtenáři, 
kteří sami trpí duševním onemoc-
něním. Publikace osloví i čtenáře se 
zájmem o rodinné (systemické) kon-
stelace. 

133060

140×205 mm,  brož., 240 s., asi 365 Kč, ISBN 978-80-7367-367-3

Prof. Dr. F. Ruppert je psycholog a psychoterapeut, působí na Katolické vysoké škole v Mnichově a v soukromé praxi. 

Od roku 1994 pracuje metodou rodinných konstelací. Specializuje se na psychoterapeutickou práci s těžkými psychickými 

onemocněními jako jsou deprese, úzkosti, hraniční poruchy osobnosti, psychózy. 

Vyjde v 1. pololetí
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133056

A. Guggenbühl-Craig

Nebezpečí moci 
v pomáhajících profesích
Zkušený praktik na poli psychoterapie a poradenství se 
zamýšlí nad stinnými aspekty pomáhajících profesí, přede-
vším nad tématem moci. Zabývá se hlavně motivací, která 
vede člověka k tomu, aby vykonával obtížnou pomáhající 
profesi, jeho pozornost je zaměřena také na nevyvážený 
vztah mezi pomáhajícím a klientem, jenž může být pro 
pomáhajícího úskalím, a na další rizika, která v sobě pomá-
hající profese skrývají. Uvažuje rovněž nad preventivními 
opatřeními, jakými jsou pro člověka v pomáhající profesi 
vlastní sebezkušenost, supervize nebo užitečnost vyrovna-
ných vztahů, které člověka sesadí z jeho vyvýšené pomá-
hající pozice.

140×205 mm,  brož., 120 s., 209 Kč

H. Morschitzky, S. Sator

KDYŽ DUŠE MLUVÍ 

ŘEČÍ TĚLA

Přehled psychosomatiky zahrnuje 

všechny důležité orgány a jejich 

nejčastější psychosomatická one-

mocnění (srdce, krevní tlak, dýchání, 

žaludek, střeva, kůže, ženské orgány, 

uši, krk, pohybové ústrojí aj.). 

140×205 mm,  brož., 184 s., 265 Kč
133051

E. W. L. Smith

TĚLO V PSYCHOTERAPII 

Nejefektivnější aspekty bioenergetiky, 

gestalt psychoterapie, psychomoto-

rické terapie, reichiánské ergonomie 

a dalších směrů a praktické terapeu-

tické techniky. 

140×205 mm,  brož., 208 s., 317 Kč
133049

J. J. Moreno

ROZEHRÁT 

SVOU VNITŘNÍ HUDBU 

Synovec zakladatele psychodramatu 

Jacoba Morena má mnohaleté zku-

šenosti s psychodramatem a muzi-

koterapií. Jeho zapojování hudby do 

psychodramatu podporuje kreativitu. 

140×205 mm,  brož., 128 s., 245 Kč
133041

E. T. Gendlin

FOCUSING

Focusing je technika terapie, spočí-

vající v rozpoznání a změně osobních 

problémů zakotvených v lidském těle. 

Každý ze stupňů změny přináší fyzické 

uvolnění a odbourání napětí.

140×205 mm,  brož., 176 s., 265 Kč
133034

S. Mentzos

DYNAMIKA DUŠEVNÍ NEMOCI 

Autor shrnuje své celoživotní zkušenosti 

s léčbou duševních poruch. Nabízené 

psychodynamické modely umožňují hlub-

ší vhled do dynamiky duševní nemoci 

a léčebného přístupu k ní.

140×205 mm,  brož., 128 s., 209 Kč
133045

D. D. Cumminsová

ZÁHADY EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Autorka nabízí pohled na svět experimentální psychologie 

a vědecké studie a experimenty popisuje jako fascinující dob-

rodružství při hledání odpovědí na otázky našeho prožívání 

a chování.

140×205 mm,  brož., 240 s., 235 Kč
133002

Wolfgang Schmidbauer

Syndrom 
pomocníka 
Podněty pro duševní hygienu 
v pomáhajících profesích

Syndrom pomocníka představuje 
nebezpečí, kterému jsou vystaveni 
lidé pracující v  pomáhajících pro-
fesích – potřebě pomáhat, která je 
nevědomou obranou, kompenzující 
neschopnost prožívat a vyjadřovat 
vlastní emoce a potřeby. Autor před-
kládá vědecké poznatky k dané tema-
tice a výklad doplňuje kazuistikami. 
Kromě popisu syndromu a faktorů 
podílejících se na jeho vzniku ukazu-
je autor vývoj v oblasti pomáhajících 
profesí a jeho dopad na popisovaný 
syndrom. Novými tématy jsou vliv 
syndromu pomocníka na párovou 
dynamiku, na jev mobbingu, nebo 
nebezpečí profesního vyhoření. 
Kniha je určena pracovníkům z oblas-
ti pomáhajících profesí a zájemcům 
o toto téma.

133059

W. Schmidbauer je psycholog, autor řady publikací. V Portálu vyšla jeho kniha Psychická úskalí pomáhajících profesí (2000).

140×205 mm,  brož., 248 s., asi 355 Kč, ISBN 978-80-7367-369-7

Vyjde v 1. pololetí
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134017

I. D. Yalom

Teorie a praxe 
skupinové psychoterapie
Autor podrobně popisuje způsoby práce se skupinou 
i její úskalí, omezení i účinné faktory. Vychází nejen 
ze svých dlouholetých zkušeností, ale také z výzkumů. 
Teoretická pojednání prokládá kazuistikami a problé-
my vysvětluje na případech z praxe. Text je rozdělen 
do sedmnácti kapitol, které autor člení do několika 
podkapitol – v obsahu tak lze velmi dobře vyhledat 
problematiku, která čtenáře zajímá. Teorie a praxe sku-
pinové psychoterapie je základní učebnicí a příručkou 
pro všechny terapeuty a poradce pracující se skupinou, 
bez ohledu na to, který terapeutický směr zastávají.

160×230 mm,  váz., 624 s., 799 Kč

P. Fonagy, M. Target

PSYCHOANALYTICKÉ 

TEORIE 

Přehled vývoje psychoanalýzy a psy-

choanalytických teorií od Freuda až po 

současnost ve světle vývojové psycho-

patologie a současných neurověd. 

165×235 mm,  váz., 400 s., 689 Kč
134011

J. K. Zeig

UMĚNÍ PSYCHOTERAPIE 

Jedinečný přehled mapující celou 

oblast psychoterapie je zpracován 

na základě příspěvků významných 

účastníků  konference Evolution of 

Psychotherapy (Rogers, Satirová, 

Watzlawick, Ellis, Beck, Lazarus aj.). 

165×235 mm,  váz., 712 s., 1017 Kč
134012

H. Leuner

KATATYMNĚ 

IMAGINATIVNÍ 

PSYCHOTERAPIE 

Tento psychoterapeutický směr nabízí 

bohatý výběr diagnostických a tera-

peutických technik. Klasické dílo bylo 

v posledním vydání Leunerovými 

pokračovateli doplněno. 

160×230 mm,  brož., 248 s., 477 Kč
134015

H. P. Röhr

HRANIČNÍ PORUCHA 

OSOBNOSTI

Vznik a průběh poruchy a možnosti 

jejího překonání v terapii i svépomo-

cí. Pohádkový děj doprovází úvahy 

o rysech života lidí s touto poruchou, 

ale také o cestách, které vedou 

k uzdravení.

140×205 mm,  brož., 120 s., 209 Kč
133032

W. Glasser

TERAPIE REALITOU

Tato terapeutická metoda učí klienta 

osvojovat si schopnost naplnit své 

potřeby a dělat to způsobem, který 

zároveň o možnost naplňovat své 

potřeby nepřipravuje ostatní. 

140×205 mm,  brož., 192 s., 265 Kč
133019

J. Borossa, R. Emanuel, P. Mollon, 

G. Music, J. Segal

TÉMATA 

PSYCHOANALÝZY I

Výběr témat psychoanalýzy (nevědo-

mí, afekty a emoce, úzkost, fantazie, 

hysterie). Příspěvky jsou doplněny 

ukázkami z literatury a kazuistikami 

a osvětlují téma z pohledu různých 

psychoanalytických škol.

140×205 mm,  brož., 184 s., 275 Kč
133026

R. Kennedy, K. Singh, N. Abel-Hirsch, 

C. Pajaczkowska, B. Kahr

TÉMATA 

PSYCHOANALÝZY II

Vybraná témata psychoanalýzy (libi-

do, eros, perverze, exhibicionismus) 

a jejich schopnost osvětlit povahu 

člověka a společnosti. Příspěvky se 

prolínají s ukázkami z klinických pří-

padů a z literatury. 

140×205 mm,  brož., 152 s., 235 Kč
133030

A. L. Seifert, T. Seifert, P. Schmidt

AKTIVNÍ IMAGINACE 

Autoři knihy s pomocí řady příkla-

dů ukazují, jak pracovat s metodou 

aktivní imaginace, jak pomocí technik 

imaginace dospět k většímu zklidnění 

a porozumění vlastnímu životu. 

140×205 mm,  brož., 208 s., 295 Kč
133039

K. Ženatá

OBRAZY Z NEVĚDOMÍ 

Za pomoci výpovědí členů skupin, 

které docházely do výtvarného ateli-

éru, je barvitě popsán způsob tvorby, 

sebevyjádření a následného zpra-

covávání životní cesty jako tvůrčího 

procesu.

160×230 mm,  brož., 184 s., 265 Kč
134013

I. Riedel

OBRAZY V TERAPII, 

UMĚNÍ A NÁBOŽENSTVÍ

Plochu obrazu je možné vnímat jako 

prostor plný symbolických významů. 

Tento přístup lze použít jak v klinické 

práci s obrazy pacientů, tak i při pozo-

rování profánních i sakrálních obrazů. 

140×205 mm,  brož., 196 s., 275 Kč
133029

M. L. von Franz

PSYCHOLOGICKÝ 

VÝKLAD POHÁDEK 

Žačka C. G. Junga interpretuje pohád-

ková vyprávění na základě archetypů 

hlubinné psychologie a odkrývá tak 

v příbězích jejich uzdravující a stabili-

zační roli pro životní cestu člověka. 

140×205 mm,  brož., 184 s., 189 Kč
133004

D. Servan-Schreiber

UZDRAVENÍ BEZ LÉKŮ

Jak léčit stres a deprese prostřednic-

tvím tělesných podnětů, jež navazují 

na přirozené mechanismy „emočního 

mozku“. Autor vychází ze své lékařské 

praxe.

160×230 mm,  brož., 200 s., 317 Kč
134010
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133057

R. Weber

Páry v psychoterapii
Intervence a cvičení orientované na tělesné a emoční 
prožívání umožňují zúčastněným v chráněném prosto-
ru párové terapie získat nový pohled na partnera, na 
sebe samé i na centrální problém páru. Zkušený sys-
temický psychoterapeut ukazuje možnosti převážně 
neverbálních, na prožitek orientovaných technik, cviče-
ní a intervencí. Vychází přitom ze zkušeností, že společ-
ný emocionální prožitek páru má větší účinek než „cizí“ 
návody. Kniha je určena psychologům, psychoterapeu-
tům a poradcům a odborníkům dalších pomáhajících 
profesí, především těm, kteří pracují s páry.

140×205 mm,  brož., 240 s., 335 Kč

V. Kast

OTCOVÉ – DCERY, 

MATKY – SYNOVÉ 

Rodičovské komplexy mohou velmi 

ovlivňovat další psychický vývoj člově-

ka. Autorka ukazuje, jak lze vliv těchto 

komplexů rozvolnit, a umožnit tak pří-

stup k širším životním možnostem.

140×205 mm,  brož., 168 s., 255 Kč
133035

Z. Rieger

LOĎ SKUPINY

Teorii, která popisuje fáze skupinové 

dynamiky, provází příběh terapeutic-

ké skupiny, která se jako loď vydala 

na cestu sebeobjevování. Kniha je 

cennou příručkou pro terapeuty a je 

srozumitelná i laikům.

140×205 mm,  brož., 216 s., 279 Kč
133054

I. D. Yalom 

EXISTENCIÁLNÍ 

PSYCHOTERAPIE 

Autor se zabývá významem čtyř témat 

lidského života (smrt, svoboda, exis-

tenciální izolace a nepřítomnost smys-

lu) a ukazuje, jaký typ konfl iktu vzniká 

při konfrontaci člověka s nimi. 

165×235 mm,  váz., 528 s., 795 Kč
134014

D. Hamer, P. Copeland 

GENY A OSOBNOST 

Molekulární genetik D. Hamer ukazu-

je, nakolik je naše chování ovlivněno 

geny. Každá kapitola čerpá z výzku-

mů a vysvětluje, jak porozumět sobě 

i svým blízkým. 

160×230 mm,  brož., 256 s., 405 Kč
134009

G. Kenneth West

DOBRODRUŽSTVÍ 

PSYCHICKÉHO VÝVOJE

Autor se zabývá nejdůležitějšími eta-

pami vývoje v životě člověka, přičemž 

na cestu životem nabízí čtenáři teorie 

známých autorů, např. Sternberga, 

Ericksona, Piageta a dalších. 

140×205 mm,  brož. 248 s., 317 Kč
133027

S. Längle, M. Sulz (ed.) 

ŽÍT SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT 

Základem existenciálně analytické 

práce je postoj terapeuta vůči klien-

tovi, v němž je klient přijímán ve své 

jedinečnosti a terapeut se empaticky 

otevírá pro jeho životní situaci, úzkos-

ti, či ztrátu životního smyslu. 

140×205 mm,  brož., 184 s., 297 Kč
133053

A. Freud 

JÁ A OBRANNÉ 

MECHANISMY 

Klasické dílo dcery S. Freuda se zabývá 

prostředky, kterými se já brání neli-

bým stavům a úzkosti a kterými se 

pokouší zvládat impulzivní jednání, 

afekty a pudové nároky.

140×205 mm,  brož., 120 s., 209 Kč 
133046

F. Riemann

ZÁKLADNÍ 

FORMY STRACHU

Klasická studie podává vymezení čtyř 

základních osobnostních typů. Popis 

doplňují kazuistiky, výklad vzniku 

povahových zvláštností typů či formy 

interakcí s druhými lidmi.

140×205 mm,  brož., 200 s., 275 Kč
133010

J. Tolan

NA OSOBU ZAMĚŘENÝ 

PŘÍSTUP V PORADENSTVÍ 

A PSYCHOTERAPII

Významné aspekty terapeutického 

vztahu – od úvodního setkání a do-

mluvy kontraktu až po ukončení terapie. 

Kniha je ideálním úvodem pro začínají-

cí terapeuty i pro zkušenější praktiky.

140×205 mm,  brož., 240 s., 339 Kč
133050

K. Horney

NEUROTICKÁ OSOBNOST 

NAŠÍ DOBY

Zamyšlení nad tématy jako je neu-

rotická potřeba zalíbit se, pocity 

viny a touha po moci. Základní kon-

fl ikt neurotické osobnosti odpovídá 

způsobu života, charakteristickému 

pro tuto kulturu. 

140×205 mm,  brož., 184 s., 317 Kč
133052

T. Moore 

TEMNÝ EROS

Nad tématy „sadeovské“ literatury se 

autor zamýšlí jako nad mytologií, kte-

rá odráží temné stránky vztahů každé-

ho z nás. Jde především o témata moci 

a bezmoci nejen v intimních vztazích, 

ale i v běžných situacích.

140×205 mm,  brož., 168 s., 249 Kč
133020

M. E. a G. Wollschläger

SYMBOL V DIAGNOSTICE 

A PSYCHOTERAPII

V případech, které jsou obtížně 

přístupné mnohým terapeutickým 

snahám, lze použít symbolické objek-

ty, které může člověk asociovat se 

sebou, svými vzpomínkami, přáními 

či úzkostmi. 

140×205 mm,  brož., 200 s., 315 Kč
133024
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A. T. Beck

KOGNITIVNÍ TERAPIE 

A EMOČNÍ PORUCHY 

Renomovaný autor na poli kognitivní terapie 

se zabývá nejčastějšími typy emočních poruch 

a jejich kognitivním obsahem a následně před-

kládá principy a techniky kognitivní terapie.

140×205 mm,  brož., 256 s., 379 Kč
133043

A. Ellis, C. MacLaren

RACIONÁLNĚ EMOČNÍ 

BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 

Kromě teoretických popisů stále moderního 

integrativního terapeutického přístupu uvádějí 

autoři příklady z praxe a techniky, které se v prů-

běhu let ukázaly jako účinné. 

140×205 mm,  brož., 136 s., 209 Kč
133040

Ch. Lister-Ford

TRANSAKČNÍ ANALÝZA 

V PORADENSTVÍ 

A PSYCHOTERAPII

Seznámení s prvky práce s klientem v transakč-

ní analýze (ego stavy, transakce, hry a scénáře). 

Popis techniky je zasazen do psychoterapeutic-

kého procesu, v němž je užití žádoucí, a je ilustro-

ván na cvičeních.

140×205 mm,  brož., 232 s., 359 Kč 
133047

J. Mackewn

GESTALT PSYCHOTERAPIE 

Autorka popisuje současnou integrativní gestalt 

psychoterapii a nabízí přehled zásadních oblastí 

důležitých pro terapeutickou práci z pohledu 

tohoto psychoterapeutického směru. 

140×205 mm,  brož., 264 s., 387 Kč
133037

Windy Dryden

Poradenství
Co je poradenství a jak fungu-
je? Kniha dává od pověď na tyto 
i další otázky, je po drobným prů-
vodcem po  radenským vzta hem 
a te  ra peutickým procesem. S od-
vo láním na teorii psychodyna-
mického, na člověka orientované-
ho a ko gnitivně -behaviorálního 
přístupu Windy Dryden zkoumá 
emoční vazbu mezi poradcem 
a klientem, cíle a úkoly v po-
radenství, etapy te rapeutického 
procesu, primární te rapeutické 
podmínky.
Kniha představuje stručný a pře-
hledný úvod ke klíčovým složkám 
po radenského vztahu a procesu 
a je vhodná pro po radce všech 
za měření.

Michael Neenan, Windy Dryden

Kognitivní 
terapie
Kniha představuje krátký úvod 
k vý znamnému te rapeutickému 
směru, který je založen na ra-
cionálně -emoční terapii A. Ellise 
a kognitivní te rapii Aarona T. Bec-
ka. Je psána přehlednou a ná-
zornou formou a přináší jak teorii 
(základní myšlenky a koncepty), 
tak i podněty pro praxi (specifi c-
ké fáze procesu, praktická aplika-
ce konceptů apod.).
Je určena zájemcům o oblast 
psychoterapie a poradenství, je 
vhodná pro účastníky výcviků, 
ale také pro odborníky v praxi, 
kteří si chtějí rozšířit své znalosti 
a dovednosti v práci s klientem. 

136002

110×165 mm,  brož., 160 s., asi 225 Kč, ISBN 978-80-7367-371-0

W. Dryden je profesorka psychoterapeutických studií na Goldsmith College. 

136001

110×165 mm,  brož., 144 s., asi 215 Kč, ISBN 978-80-7367-372-7

M. Neenan a W. Dryden jsou přední britští odborníci v daných psychoterapeutických či poradenských přístupech. 

Editorkou řady je W. Dryden, profesorka psychoterapeutických studií na Goldsmith College. 

Vyjde v 1. pololetí

Vyjde v 1. pololetí
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G. Frankl

ARCHEOLOGIE MYSLI

Autor zkoumá poznatky archeologie 

a interpretuje je z pohledu psycho-

analytické teorie. Ukazuje, co nálezy 

naznačují o člověku, jeho mýtech, 

konceptech světa, rodinné a sociální 

struktuře. 

140×205 mm,  brož., 184 s., 279 Kč
133031

F. Riemann

ASTROLOGIE 

Známý psychoanalytik vidí smyslu-

plné využití astrologických výkladů 

v možnosti porozumět sobě či druhým, 

v uvědomění si možností a nebezpečí, 

kterým je člověk vystaven.

140×205 mm,  brož., 208 s., 305 Kč
133038

V. Kastová

DYNAMIKA SYMBOLŮ 

Schopnost vnímat život a jeho aspek-

ty na symbolické úrovni otevírá 

široké možnosti kreativního přístupu 

k problémům vlastního bytí. Autorka 

vychází z klíčových témat jungovské 

psychologie. 

140×205 mm,  brož., 208 s., 265 Kč
133017

U. Becker

SLOVNÍK SYMBOLŮ

Slovník zahrnuje 1800 hesel dopro-

vázených ilustracemi. Kniha zpro-

středkovává nejdůležitější informace 

o symbolice barev, čísel či postav, jež 

spadají do období od antiky až po 

novověk. 

150×210 mm,  váz., 352 s., 527 Kč
216006

U. Wolff 

LABYRINT

Autor seznamuje s nejznámějšími 

labyrinty světa a poukazuje na jejich 

roli pro člověka v hledání jeho život-

ní cesty a identity. Kniha je zároveň 

inspirací pro vlastní cestu člověka.

140×205 mm,  brož., 184 s., 287 Kč
133033

J. Chasseguet-Smirgelová

KREATIVITA A PERVERZE

Autorka chápe perverzi jako pod-

statnou dimenzi psychiky každého 

z nás. Ve své práci integruje klasickou 

psychoanalýzu s novějšími školami 

psychoanalytického myšlení.

140×205 mm,  brož., 200 s., 287 Kč
133023

H. Dieckmann

SNY JAKO ŘEČ DUŠE 

Sny mohou významně podporovat 

terapeutické a sebeterapeutické pro-

cesy. Autor předkládá úvod do hlubin-

ně psychologického výkladu snů, který 

je přístupný odborníkům i čtenářům 

usilujícím o sebepoznání. 

140×205 mm,  brož., 208 s., 279 Kč
133036

R. Appignanesi, O. Zarate

FREUD 

Termíny jako superego, libido nebo 

oidipovský komplex běžně užíváme, 

ale víme, co znamenají? Kniha před-

stavuje příběh Freudova života a his-

torii vzniku psychoanalytických teorií. 

140×205 mm,  brož., 184 s., 239 Kč
135011

M. Hydeová, M. Mc Guinnes

JUNG

Kniha vysvětluje teorie, které vedly 

Junga k tomu, že se oddělil od Freuda, 

ukazuje jak Jung pomocí snů, fantazií 

a psychických poruch pacientů zkou-

mal alchymii a další oblasti do té doby 

vědou odmítané.

145×205 mm,  brož., 182 s., 209 Kč
135001

S. Jones, B. van Loon

GENETIKA

Seznámení s touto oblastí od jejích 

počátků až po objevení DNA. Možná 

budete muset řešit morální dilemata 

spjatá s poznatky genetiky, a tak je 

užitečné seznámit se alespoň s jejími 

základy.

140×205 mm,  brož., 184 s., 239 Kč
135008

D. Evans O. Zarate

EVOLUČNÍ PSYCHOLOGIE

Klíčové poznatky evoluční biologie, 

kognitivní psychologie, ale i antro-

pologie nebo archeologie, které evo-

lučním psychologům pomáhají lépe 

pochopit, jaká je lidská přirozenost.

140×205 mm,  brož., 176 s., 209 Kč
135004

N. C. Benson, B. Van Loon

PSYCHOTERAPIE

Seznámení se základními přístupy, 

jako jsou např. behaviorální a kogni-

tivní techniky, psychoanalýza, indivi-

duální a skupinová psychoterapie aj. 

140×205 mm,  brož., 176 s., 239 Kč
135016

R. Osborne, B. van Loon

SOCIOLOGIE

Vývoj od osvícenství až po osobnosti 

Marxe, Spencera, Durkheima či Webe-

ra. Na informace bohatou formou uka-

zují autoři také rychlý rozvoj americké 

a britské sociologie ve 20. století. 

140×205 mm,  brož., 184 s., 209 Kč
135003

D. Robinson, Ch. Garratt

ETIKA

Kniha vychází z názorů myslitelů 

jako byli Sokrates, Platón, Aristoteles 

nebo Kant, až po postmoderní kritiky 

a odpovídá na mnohé otázky z oblasti 

etiky.

140×205 mm,  brož., 184 s., 239 Kč
135014
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D. Zane Mairowitz, R. Crumb

KAFKA

Svérázné ilustrace R. Crumba, zasvěcený komentář 

a stylově čistý komiksový tvar zdařile uvádějí do 

života a díla slavného spisovatele. Čtenář se dozví 

také mnohé o historickém kontextu doby. 

140×205 mm,  brož., 184 s., 239 Kč
135009

M. Wyn Davies, Piero

KULTURNÍ ANTROPOLOGIE

Přehled oboru od počátečních kořenů v Řecku přes 

klíčové koncepty a metody spjaté se jmény jako 

Boas či Lévi-Strauss až po otázky, které si klade sou-

časná postmoderní antropologie. 

140×205 mm,  brož., 184 s., 239 Kč
135010

D. Robinson, J. Groves

PLATÓN

Kniha ukazuje, jak byl tento 

velký fi lozof ovlivněn myšlen-

kami Sokratovými či Pythago-

rovými, popisuje základní myš-

lenky platonismu a naznačuje, 

jak Platón ovlivnil současnou 

fi lozofi i.

140×205 mm

  brož., 182 s., 209 Kč
135005

N. Groom, Piero

SHAKESPEARE

Další z řady komiksů předsta-

vuje osobnost a divadelní hry 

W. Shakespeara. Zjišťuje, jak 

byl tento „bard“ v různých 

dobách uctíván a ukazuje, 

s jakými kulturními a politic-

kými směry byl spojován. 

140×205 mm

  brož., 184 s., 239 Kč
135013

R. Osborne

FILOZOFIE 

Přehledně a poutavě napsa-

ný úvod do dějin fi lozofi e, do 

kterého autor zahrnul myš-

lenky a osobnosti fi lozofů od 

dob starověkého Řecka až po 

strukturalismus. 

140×205 mm

  brož., 192 s., 249 Kč 
135017

D. Cryan, S. Shatil, B. Mayblin

LOGIKA

Autoři nastiňují vývoj oboru, 

vysvětlují příslušné symboly 

a metody a srozumitelně 

zkoumají fi lozofi cké otázky, 

jež se s daným tématem 

pojí. Ukazují, jaký má logika 

vliv na různé vědní obory od 

fyziky po psychologii. 

140×205 mm

  brož., 184 s., 239 Kč
135007

J. Schwartz, M. McGuinness

EINSTEIN

Kniha prochází mezníky vě-

deckého vývoje, jež umožnily 

objevení teorie relativity. Díky 

kultivovanému a srozumi-

telnému zpracování se stala 

uznávaným úvodem do učení 

a života Einsteina. 

140×205 mm

  brož., 176 s., 239 Kč
135015

Ziauddin Sardar, 

Zafar Abbas Malik

ISLÁM

Toto náboženství je vnímáno 

jako fundamentalistické a ná-

silné, skutečné poselství je 

však tomuto obrazu vzdále-

no. Kniha zpřístupňuje dějiny 

islámu a seznamuje s myš-

lenkami koránu. 

140×205 mm

  brož., 184 s., 239 Kč
135012

Richard Osborne, 
Dan Sturgis, Natalie Turner

Teorie umění
Kniha předkládá  zábavnou 
formou přehled všech dů-
ležitých historických i sou-
časných myšlenek a teorií, 
týkajících se umění. Začíná 
od jeskynních nástěnných 
maleb lovců mamutů, uvá-
dí myšlenky řeckých klasiků 
Platóna a Aristotela, mapuje 
klasiky středověku a rene-
sance (Tomáše Akvinského, 
Giorgia Vasariho, Leonarda 
da Vinciho), probírá fi lozofi i 
estetiky anglických racio-
nalistů, německých hege-
liánů, zmiňuje se o klasicích 
moderny a končí postmo-
dernou. Kniha je určena 
studentům fi lozofi e, esteti-
ky, dějin umění, ale i všem 
zájemcům o teorii umění.

135018

140×205 mm,  brož., 192 s., asi 249 Kč, ISBN 978-80-7367-370-3

R. Osborne je autorem dvou úspěšných komiksů, Sociologie (Portál, 2002) a Filozofi e (Portál, 2006). 

D. Sturgis přednáší fi lozofi i na univerzitě v Coloradu. N. Turner působí jako úspěšná ilustrátorka ve Skotsku.

Vyjde v 1. pololetí
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S P I R I T UA L I TA

T. Moore

KNIHA O DUŠI

Autor se zaměřuje na způsoby, jak můžeme pečo-

vat o duši v běhu všedního dne. Poučení nachází 

v mytologii, u fi lozofů a teologů i v psychologii 

a dává praktické podněty, jak dopřát duši hloubku.

145×205 mm,  brož., 304 s., 265 Kč
132001

T. Moore

KNIHA O LÁSCE A PŘÁTELSTVÍ

Vztahy i se svými obtížemi prohlubují náš život. 

Autor vede čtenáře k otevřenosti a snaze porozu-

mět symptomům vztahů a jejich významu. 

145×205 mm,  brož., 280 s., 255 Kč
132002

R. A. Johnson 

VĚČNÝ PŘÍBĚH 

ROMANTICKÉ LÁSKY

Na pozadí příběhu Tristana a Izoldy se autor 

zamýšlí nad podstatou romantické lásky. Pou-

kazuje na často nevědomá očekávání, přívětivě 

odhaluje velké iluze a ukazuje reálné možnosti. 

145×205 mm,  brož., 200 s., 265 Kč
132022

P. Remeš, A. Halamová

NAHÁ ŽENA NA STŘEŠE 

Kniha obsahuje sedmnáct biblických příběhů 

a popisuje jejich duchovní, existenciální a psy-

chologické obsahy, jež vyvstávaly při práci 

s těmito texty v terapeutických skupinách, které 

autoři vedli. 

145×205 mm,  brož,., 200 s., 275 Kč
132025

L. Boff 

OREL A KUŘE

Na pozadí příběhu o orlovi, který je 

vychováván mezi slepicemi, až se 

stane jednou z nich, rozvíjí autor úva-

hy nad tím, jak uvést do rovnováhy 

dimenze lidské existence. 

145×205 mm,  brož., 104 s., 159 Kč
132013

L. Greene, J. Sharman-Burke

ŽIVOTNÍ CESTA 

V ZRCADLE MÝTŮ 

Autorky vybraly více než padesát 

příběhů z různých mytických tradic 

a uspořádaly je do oddílů, z nichž 

každý se dotýká různých etap a témat 

v životě člověka. 

145×205 mm,  brož., 216 s., 287 Kč
132018

I. Shah

PŘÍBĚHY DERVIŠŮ

Súfi smus představuje méně známou 

tvář islámu. Autor uvádí řadu příběhů 

súfi jských mistrů a ke každému z nich 

připojuje komentář, informace o auto-

rovi a o smyslu příběhu.

145×205 mm,  brož., 176 s., 225 Kč
132017

R. Calle

HIMÁLAJSKÉ PŘÍBĚHY

Vyprávění duchovních mistrů, pous-

tevníků a jogínů, kteří je už od 

dávných dob předávali svým žákům. 

V komentáři na konci příběhu autor 

přivádí čtenáře k hlubšímu pochopení 

jeho smyslu. 

145×205 mm,  brož., 136 s., 197 Kč
132021

E. Wiesel

PŘÍBĚHY O NADĚJI

Autor interpretuje příběhy postav židovské tradi-

ce, v nichž lze objevit naděje pro židovský národ. 

Autor se nad postavami zamýšlí ve světle komen-

tářů midrašické literatury a agady. 

145×205 mm,  brož., 136 s., 189 Kč
132016

E. Wiesel

PŘÍBĚHY O DŮVĚŘE

Známý autor představuje prostřednictvím por-

trétů starozákonních postav židovskou historii, 

živým jazykem interpretuje biblické příběhy, kla-

de k nim otázky, jimiž zapojuje čtenáře do úvah. 

145×205 mm,  brož., 144 s., 197 Kč
132015

J. J. Petuchowski

KNIHA RABÍNSKÉ MOUDROSTI

Moudrosti rabínských mistrů se vztahují k otáz-

kám všedního života i náboženského smyslu. 

Vyprávění oživují velké postavy židovské tradice 

v jejich hledání smyslu bytí a víry. 

145×205 mm,  brož., 152 s., 207 Kč
132020

V. Malka

MISTŘI ŽIDOVSKÉ MOUDROSTI

Životní příběhy učenců, učitelů zákona, talmu-

distů. Malka představuje jejich talenty i slabosti, 

legendy o jejich veřejných skutcích i ze soukro-

mého života..

145×205 mm,  brož., 264 s., 317 Kč
132024

Taisen Dešimaru 

ZEN A BOJOVÁ UMĚNÍ

Zenový mistr na příkladu bojových 

umění nabízí návod, jak účinně postu-

povat v nejrůznějších činnostech. Kni-

hou prolíná pohled na psychický stav 

při střetnutí, což může být aplikováno 

i pro lidské jednání obecně. 

145×205 mm,  brož., 120 s., 199 Kč
132023
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R O Z H OVO RY

141024

J. Bárta

Lubomír Mlčoch – 
Čas pravé radosti
Prof. Lubomír Mlčoch je ekonom, přednáší na FSV 
UK, kde byl dvě volební období děkanem. Praco-
val v týmu prezidenta Havla jako externí poradce 
pro ekonomické otázky. Rozhovor se zabývá jak 
životem L. Mlčocha, tak i jeho pohledem na aktu-
ální společenské a ekonomické problémy.

145×205 mm, brož.,  168 s. + 8 s. příl., 265 Kč

J. Janíček

CYRIL HÖSCHL

Kde bydlí lidské 

duše

Kniha rozhovorů seznamuje 

nejen s životním příběhem 

prof. Höschla, ale především 

s jeho pohledem na téma-

ta související se zdravím 

a nemocí lidské duše. 

145×205 mm

 brož., 176 s., 225 Kč
141019

P. Rut

IVAN VYSKOČIL 

Vždyť přece létat 

je o hubu

Rozhovor sleduje chronologii 

života I. Vyskočila, portrétuje 

významné osobnosti, s nimiž 

se setkal, a zastavuje se 

u otázek, které jsou pro jeho 

dílo nejdůležitější. 

145×205 mm

 brož., 168 s., 189 Kč
141011

M. de Saint Cheron

ELIE WIESEL

Zlo a exil

Známá osobnost odpovídá na 

otázky o zlu, lásce, židovsko-

křesťanských vztazích aj.

145×205 mm

 brož., 208 s., 249 Kč
141009

J. Hučín

HOVORY 

O PSYCHOTERAPII

Rozhovory s osmi významný-

mi českými psychoterapeuty 

vyprávějí o stavu současné 

české psychoterapie a plas-

ticky líčí jejich životní příběhy 

i zkušenosti. 

145×205 mm

 brož., 192 s., 255 Kč
141013

R. Šantora, J. Zajíc

ERAZIM KOHÁK 

Poutník 

po hvězdách

Rozhovor přibližuje fi lozofi c-

ké, ekologické i pedagogické 

názory E. Koháka a poskytuje 

ucelenější pohled i na jeho 

osobní příběh.

145×205 mm

 brož., 200 s., 225 Kč
141012

P. Seewald

JOSEPH KARDINÁL 

RATZINGER 

Benedikt XVI.

Rozšířené a aktualizované 

vydání rozhovoru s kardiná-

lem Ratzingerem je portré-

tem papeže Benedikta XVI. 

a průvodcem myšlením a ži-

votem tohoto významného 

katolického myslitele. 

150×210 mm

 váz., 208 s., 265 Kč
141001

Karel Hvížďala

Restaurování 
slov
Eseje 2005–2007

Eseje známého novináře a beletris-
ty shrnují jeho přemýšlení o stavu 
české společnosti, českého jazy-
ka a „české duše“ poslední doby. 
Hvížďalovou výsadou je síla dia-
gnózy, jeho odstup, s nímž sledoval 
české prostředí z německého exilu 
(1978–1990), mu dosud napomá-
há vidět to, co očím mnoha jiných 
publicistů a spisovatelů zůstává 
skryté. Hvížďala je často nesmlou-
vavý k malosti českých poměrů 
a k plebejství české politiky a veřej-
ného života, nebere si servítky, když 
mluví o konání nejvyšších státníků, 
ale i prostých lidí na ulici. Červená 
nit jeho psaní je vedena jasným 
pojmenováním reality, za jeho 
texty je znát zápas o odpovědnost 
vůči slovům malým i velkým.

141027

145×205 mm,  váz., 296 s., asi 299 Kč, ISBN 978-80-7367-374-1

K. Hvížďala pracoval od šedesátých let minulého století v médiích (Mladý svět, Albatros), po návratu z německého exilu 

byl šéfreportérem MF Dnes, spoluzakládal časopis Týden. Publikoval přes dvacet knih rozhovorů, pět próz, přes dvacet 

rozhlasových her. Vydal knihy esejů o novinařině Moc a nemoc médií a Jak myslet média.

Vyjde v 1. pololetí
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www.portal.cz Rozhovory

141026

L. Korecká

Martin 
Hilský – 
Když ticho 
mluví
Prof. Hilský líčí život 
anglisty a setkání s těmi, 
je jichž díla překládal. 
Do zvíte se o alžbětin-
ském světě žen i mužů, 
lásce či touze po moci, 
žárlivosti i od puštění, 
a dalších tématech, kte-
rá na stínil už Shakespeare. V zá věru se Hilský za mýšlí nad 
otázkou, kdo je autorem Shakespearových her.

145×205 mm,  brož., 220 s. + 16 s. příl., 269 Kč

141025

Bono, The Edge, 
Adam Clayton, 
Larry Mullen Jr.

U2 o U2
Velkoformátová 
kniha plná foto-
grafi í mapuje pří-
běh irské skupiny, 
která začínala na 
dublinské perife-
rii. Z puberťáků, 
kteří neuměli zá-
kladní kytarové 
akordy a obdivo-
vali punkrock, se 
staly hvězdy schopné vyprodat hlediště největších hal. 
Protagonisté U2 však uchovali zdravý smysl pro humor 
a sebeironii. 

255×310 mm,  váz., 352 s., 1219 Kč

M. Hettnerová

JIŘÍ SUCHÝ

Mé srdce – 

tisíc kilowatt

Rozhovor se zaklada-

telem divadla Semafor 

nejen o humoru, přá-

telství, vzpomínání, ale 

také o bolesti a lásce. 

145×205 mm

  váz., 200 s., 265 Kč

141022

M. Assayas

BONO O BONOVI

Ze svých životních posto-

jů se v rozhovoru vyzná-

vá frontman skupiny U2 

a odpovídá na otázky 

o soukromí, o úspěších 

i propadácích skupiny 

U2, o fi lozofi i, nábožen-

ství, ale i o lásce a naději.

150×210 mm

  váz., 320 s., 369 Kč
141023

J. Bárta

DANA NĚMCOVÁ 

Lidé mého života

Od času dětství a vzpomínek na vál-

ku provádí D. Němcová čtenáře přes 

dobu vysokoškolských studií až k roli 

manželky, matky, přítelkyně a také 

disidentky. 

145×205 mm,  brož., 152 s., 209 Kč
141016

VÁCLAV MALÝ

Sebrané rozhovory, komentáře a úvahy 

odrážejí názory V. Malého za posled-

ních deset let jeho činnosti. Texty ve 

svém celku odrážejí poctivost, ochotu 

neúnavně naslouchat i odvahu kritizo-

vat zamlžované nešvary.

145×205 mm,  brož., 216 s., 249 Kč
141021

J. Beránek

VÁCLAV MALÝ

K hledání pravdy 

patří pokora

Knižní rozhovor prochází mládí V. Ma-

lého a dobu disentu, soustředí se 

však především na využití zkušeností 

z tohoto období v současnosti.

145×205 mm,  brož., 200 s., 209 Kč
141015

L. Šilhánová

OHLÉDNUTÍ ZA ŽIVOTEM

Autorka probírá významné kapitoly 

svého života od dětství a mládí, tvoři-

vě prožitá léta šedesátá až k dramatic-

kému roku 1968, píše o své práci pro 

Chartu 77 a Český helsinský výbor.

145×205 mm,  brož., 264 s., 265 Kč
141020

B. Bernardi

PAVEL NEDVĚD – 

ČESKÝ LEV V ITÁLII

Kniha popisuje Nedvědovy začátky 

v Chebu a v Praze, odchod do Lazia a do 

Juventusu. Dává nahlédnout do zákuli-

sí Nedvědova života v rodinném kruhu 

i do detailů jeho profesionální kariéry. 

195×265 mm

  váz., 168 s., 60 fotografi í, 295 Kč
159028

Eric Lax

Woody Allen
Hovory o fi lmu

Woody Allen je jedním z mála 
amerických fi lmařů, kteří se 
do kázali prosadit především 
jako tvůrci autorských fi lmů. 
K tomu, aby se tak stalo, potře-
boval široké spektrum růz-
ných zájmů a mnoho talentu. 
Woody Allen je nejen režisé-
rem, ale i hercem, spisovate-
lem a v neposlední řadě i jazz-
manem a hráčem na klarinet. 
I přesto, že na Newyorské 
univerzitě skončil už v prvním 
semestru, hned poté se nechal 
zaměstnat v NBC jako scená-
rista. Přitom se snažil prosadit 
jako tvůrce vtipných gagů pro 
komiky a pro různá vystoupe-
ní v nočních podnicích.

141028

145×205 mm,  váz. 520 s., asi 499 Kč, ISBN 978-80-7367-373-4

E. Lax, americký novinář, začal svá interview s W. Allenem v roce 1971 a po dlouhých třicet šest let měl možnost 

sledovat vývoj nezaměnitelného režiséra, dramatika a herce od experimentátora až po světově uznávaného tvůrce.

Vyjde v 1. pololetí
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P Ř Í B Ě H Y

L. Olivová, ed.

KLENOTY ČÍNSKÉ 

LITERATURY

Výběr nejznámějších děl z klasické 

čínské literatury seznamuje čtenáře 

s literárními díly od starověku až 

k nástupu moderní doby. Ke každému 

období je připojen komentář a medai-

lony autorů. 

165×235 mm,  váz., 272 s., 317 Kč
159030

M. Fermine

KONFUCIOVA MOUDROST

Konfucius a jeho žáci rozmlouvají 

o životě lidí i zvířat, o lidských snech, 

smrti, štěstí, hlouposti, lži či ušlech-

tilosti. Konfucius nás učí všímat si 

moudrosti všude tam, kde se skrývá. 

120×195 mm,  váz., 144 s., 209 Kč
142020

V. Hrdličková

MOUDROST STARÉ ČÍNY

Výběr z čínských bajek a podoben-

ství. Autoři, ať už to byli fi lozofové, 

nebo myslitelé čerpající z lidových 

tradic, nepostrádali smysl pro humor 

a nechyběl jim ani satirický nadhled. 

120×195 mm,  váz., 152 s., 209 Kč
142011

V. Hrdličková

NEJKRÁSNĚJŠÍ 

ČÍNSKÉ PŘÍBĚHY

Kniha podává výstižný obraz prostře-

dí, v němž se vyvíjela čínská kultura, 

a ukazuje, jakým hodnotám dávali 

Číňané přednost, čím se liší jejich 

vidění světa od našeho a co je v něm 

všeobecně lidské.

120×195 mm,  váz., 144 s., 209 Kč
142021

M. Quentric-Séguy

PŘÍBĚHY 

Z MOUDROSTI INDŮ II

Soubor indických legend a příběhů, 

v nichž se vypráví o obyčejných lidech 

i vládcích, indických bozích, mudrcích, 

asketech i zvířatech. 

120×195 mm,  váz., 160 s., 199 Kč
142003

M. Aldinger

MOUDROSTI 

A PŘÍBĚHY ZENU

V kóanech – v často paradoxních pří-

bězích o zenových mistrech a jejich žá-

cích, ale také v prostých moudrostech 

může čtenář nalézt řadu podnětů pro 

své vlastní životní hledání. 

120×195 mm,  váz., 136 s., 199 Kč
142005

F. Bureš

LEGENDY 

A PŘÍBĚHY MAYŮ

Legendy o panovnících a jejich činech, 

kouzelných bytostech, ve které Mayo-

vé věřili, o zaniklých bájných místech, 

mayské legendy o stvoření, příběhy 

o vztazích mezi lidmi, o lásce, bajky.

120×195 mm,  váz. 144 s., 209 Kč
142017

Ka-Be-Mub-Be (William Camus) 

VYPRÁVĚNÍ 

SEVEROAMERICKÝCH 

INDIÁNŮ

Příběhy severoamerických indiánů 

představuje autor, původem z kmene 

Irokézů. Tématy jsou vztahy mezi lid-

mi a zvířaty, život indiánských kmenů, 

ale také lidské chyby. 

120×195 mm,  váz., 144 s., 209 Kč
142015

L. Ibrahim-Ouali, B. Namvar-Motlag

ÚSMĚVY 

A MOUDROST PERSIE 

Příběhy převyprávěné z díla perského 

básníka a fi lozofa Rúmího, vyjad-

řují Rúmího moudrý pohled na svět 

a životní zkušenosti, jak s tolerancí 

přispět k osobnímu rozvoji, štěstí 

a moudrosti. 

120×195 mm,  brož., 144 s., 209 Kč
142018

A. W. Reed

MÝTY A LEGENDY 

TICHOMOŘÍ

Sbírka příběhů, které si vyprávěli 

obyvatelé Havaje, Nového Zélandu, 

Cookových ostrovů, Fidži, Nauru 

a Tahiti. Čtenář zde najde pestrý výběr 

od milostných příběhů až po naučná 

vyprávění.

120×195 mm,  váz., 144 s., 209 Kč
142010
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D. Lifschitz

TŘISTAKRÁT 

Z ŽIDOVSKÉHO HUMORU

Anekdoty a historky inspirované židovským ná-

boženstvím, příběhy týkající se fi nancí, advokátů, 

zlodějů a mnoho dalších námětů. 

120×195 mm,  váz., 144 s., 209 Kč
142009

D. Lifschitz

ÚSMĚVNÉ ŽIDOVSKÉ HISTORKY 

Sbírka humorných příběhů z nejrůznějších oblas-

tí života přináší historky inspirované židovským 

náboženstvím, anekdoty o různých typech lidí 

a také o mezilidských vztazích. 

120×195mm,  váz., 152 s., 209 Kč
142019

V. Malka

NEJKRÁSNĚJŠÍ 

ŽIDOVSKÉ LEGENDY

Soubor židovských legend, povídek a anekdot, 

které odrážejí ducha židovského lidu, svědčí 

o lásce k pravdě i ke spravedlnosti. 

120×195 mm,  váz., 168 s., 209 Kč
142002

N. Schultz

MYŠLENKY 

Z ŽIDOVSKÉ MOUDROSTI

Kniha potěší všechny, kdo se chtějí pobavit 

a poučit moudrými i humornými myšlenkami 

a citáty, které reprezentují jednu z nejstarších 

světových kultur.

120×195 mm,  váz., 144 s., 209 Kč
142022

A. Nahum

ŽIDOVSKO-ARABSKÁ 

MOUDROST A HUMOR

Sbírka příběhů zprostředkujících humor a moud-

rost oblastí severní Afriky a tradujících se mezi 

tuniskými Židy. Příběhy spojuje postava Džohy, 

jakéhosi nasreddinovského šprýmaře. 

120×195 mm,  váz., 176 s., 199 Kč

142007

M. Van den Berg

PŘÍBĚHY A LEGENDY Z FLANDER

Ve všech kulturách existují příběhy, které vysvět-

lují, proč jsou lidé, zvířata a věci takové, jaké jsou, 

jak došlo k jejich vzniku. Kniha shromažďuje pří-

běhy, legendy a mýty tohoto typu. 

120×195 mm,  váz., 144 s., 209 Kč
142014

J. Otčenášek

PŘÍBĚHY Z DALMÁCIE

Humorná vyprávění vysvětlují názvy některých 

míst nebo vyprávějí o osobnostech z oblasti Dal-

mácie. Kniha přináší i lidová vyprávění a příběhy 

na motivy legend a historických událostí. 

120×195 mm,  váz., 144 s., 209 Kč
142016

J. Vynnyčuk

PŘÍBĚHY Z HALIČE 

Veselé, moudré či tajemné příběhy z kraje, který 

je nám blízký i vzdálený zároveň, z Haliče. Zde 

se zrodily zvláštní baladické příběhy s osobitým 

humorem. 

120×195 mm,  váz., 144 s., 209 Kč
142012

E. Gonzáles

VIKINGSKÉ LEGENDY A PŘÍBĚHY

Příběhy vycházejí z tradice severských národů 

a vztahují se ke každodennímu životu venkov-

ských lidí. 

120×195 mm,  váz., 144 s., 209 Kč
142013

J. Schultz

VLÍDNÁ POVZBUZENÍ 

NA KAŽDÝ DEN 

Krátká zamyšlení jsou doplněna výroky známých 

osobností z různých částí světa a z různých obdo-

bí dějin lidstva a praktickým podnětem k dané-

mu tématu. 

100×145 mm,  brož., 384 s., 137 Kč
143009

J. Schultz

POVZBUDENIA NA KAŽDÝ DEŇ

Den za dnem kniha nabízí zamyšlení nad tématy 

osobního rozvoje, porozumění sobě, druhým 

i světu, ve kterém žijeme, či povzbuzení vydat se 

do dosud neznámých životních oblastí.

100×145 mm,  brož., 384 s., 137 Kč, 179 Sk
143015

P. Weissman

LASKAVÉ SLOVO NA KAŽDÝ DEN

V knížce se setkáte s myšlenkami Aristotela, 

Seneky nebo svatého Augustina, ale i s výroky 

moderních fi lozofů, spisovatelů, vědců, slavných 

žen a mužů. 

100×145 mm,  brož., 372 s., 149 Kč
143012
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W. Mühs (ed.)

HLASY TICHA

Citáty známých osobností a myšlenky, které jsou 

shromážděny v tomto svazku, chtějí pomoci čte-

náři umlčet hluk vnějšího světa, aby bylo možné 

udělat místo naslouchání vnitřnímu hlasu. 

105×150 mm,  váz., 128 s., 159 Kč
142024

W. Mühs (ed.)

TAJEMSTVÍ PENĚZ A BOHATSTVÍ

Antologie obsahuje citáty, moudré úvahy, vtipné 

myšlenky i  výroky, jimiž slavní i neznámí lidé 

všech dob – řečtí i římští fi lozofové, spisovatelé 

a mnozí další – prozrazují, co si myslí o penězích 

a bohatství. 

105×150 mm,  váz., 136 s., 159 Kč
142023

B. Ferrero

VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY 

PRO POTĚCHU DUŠE

Zábavné i poučné příběhy, jak je známe z pera 

italského salesiána Ferrera, tentokrát zarámo-

vané časovým úsekem od adventu do Tří králů, 

s vánočním vyzněním a tematikou. 

115×160 mm,  brož., 144 s., 105 Kč
143010

B. Ferrero

VIANOČNÉ PRÍBEHY 

PRE POTEŠENIE DUŠE

V knize se setkáme se zázračným stolem, který 

mluví, vystupují zde zvířata s podivuhodnými 

schopnostmi, děti a dospělí, kteří originálně řeší 

zapeklité situace svého života.

115×160 mm,  brož., 144 s., 105 Kč, 137 Sk
143014

B. Ferrero

ŽIVÁ VODA PRO DUŠI 

Příběhy, doplněné barevnými fotografi emi, 

jsou určeny čtenářům, kteří rádi čtou zamyšlení 

o životě, vlastnostech a jednání člověka. 

115×190 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
143007

B. Ferrero

OSVĚŽENÍ PRO DUŠI

V krátkých obrazných podobenstvích i příbě-

zích z reálného života nahlédneme do světa lidí, 

v němž má hodnotu především to, co je nevidi-

telné: lidský vztah, schopnost obětovat se pro 

druhé a krása srdce. 

115×190 mm,  brož., 88 s., 105 Kč
143011

B. Ferrero

PAPRSEK SLUNCE PRO DUŠI

Příběhy, doplněné barevnými fotografi emi, jsou 

určeny čtenářům, kteří rádi čtou krátké příběhy, 

z nichž vyplývá nějaká moudrost, úvaha o životě, 

refl exe vlastností a jednání člověka.

115×190 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
143006

B. Ferrero

POHLAZENÍ PRO DUŠI

Příběhy vyjadřují moudrost a pohlazení, ale 

i výtku, radu nebo poučení vyplývající z krátkého 

vylíčení určitých momentů jednání a vztahů lidí 

v každodenním životě v současné době, v minu-

losti či v legendě. 

115×190 mm,  brož., 88 s., 105 Kč
143013

B. Ferrero

DALŠÍ PŘÍBĚHY 

PRO POTĚCHU DUŠE

Soubor krátkých příběhů ze života, malých 

podobenství, bajek a zamyšlení přináší naději, 

povzbuzení, radost i poučení.

115×160 mm,  brož., 144 s., 79 Kč
143004

B. Ferrero

PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠE

Krátké příběhy nabízí autor především jako 

inspiraci čtenáři pro zamyšlení nad sebou samým 

a nad vztahy k druhým lidem. 

115×160 mm,  brož., 144 s., 95 Kč
143003

P. Lefèvre

PŘÍBĚHY PSANÉ ŽIVOTEM

Zkušenost je nejlepší škola, ale přicházívá pozdě. 

Člověk se však může poučit ze zkušenosti druhých 

lidí. Hledajícímu čtenáři přibližuje autor pomocí 

krátkých příběhů základní lidské pravdy.

115×160 mm,  brož., 160 s., 99 Kč
143001

P. Espelandová, R. Wallnerová

VYUŽÍT KAŽDÝ DEN

Na každý den nabízejí autorky krátké podnětné 

zamyšlení vycházející z citátů některé významné 

osobnosti nebo z přísloví. Nakonec čtenář nalez-

ne podnět, na co by bylo možné se ten který den 

zaměřit. 

100×145 mm,  brož., 392 s., 127 Kč
143005
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J. Powell

ŠTĚSTÍ ZAČÍNÁ UVNITŘ

Čím více budeme hledat štěstí v sobě, a ne ve 

věcech nebo v druhých lidech, tím více ve svém 

životě prožijeme pocit smysluplnosti a správné-

ho nasměrování.

130×200 mm,  brož., 200 s., 199 Kč
131010

J. Vanier

CESTA K LIDSTVÍ

Zakladatel hnutí Archa, společenství lidí, kteří 

sdílejí život spolu s handicapovanými, ukazuje 

na příkladech lidí, které potkal na svých cestách 

a v komunitách, jak se lze uzdravit z egoismu.

130×200 mm,  brož., 160 s., 225 Kč
131021

J. Czech

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY 

V PROMĚNÁCH ČASU

Kniha ilustruje příběhovost lidských dějin na 

biblických (starozákonních) příbězích. Přivítají 

ji zájemci o narativní křesťanskou literaturu 

a biblioterapii.

145×205 mm,  brož., 184 s., 249 Kč
131022

T. Bosco

DON BOSCO

Kniha je sestavená z pamětí Dona Boska a čerpá 

z dvaceti svazků životopisných pamětí jeho žáků 

a spolupracovníků.

145×205 mm,  brož., 440 s., 265 Kč
153001

Don Bosco

MŮJ ŽIVOT PRO MLADÉ

V pamětech zakladatele salesiánské kongrega-

ce dostává čtenář do rukou svérázný životopis 

světce, který celý svůj život zasvětil mládeži. 

Jeho zastávkami je popis mládí ve zbožné rodině 

matky Markéty, práce mezi kluky bez domova 

v Turíně, začátky první oratoře a její rozvoj aj. 

145×205 mm,  brož., 232 s., 239 Kč
153020

J. Vracovský

CHALOUPKY 

Dokument o tajných salesiánských prázdnino-

vých táborech v období totality poskytuje histo-

ricky přesný přehled a seznamuje s organizační 

a výchovnou metodou chaloupek. 

160×230 mm,  sbrož., 152 s., 207 Kč
221026

HOSANA 1

Zpěvník křesťanských písní obsahuje výběr písní 

nejen z nejznámějších zpěvníků, ale i zpěvníků 

hudebních skupin a jednotlivců.

120×170 mm,  váz., 640 s., 265 Kč
154002

HOSANA 2

Druhý díl oblíbeného zpěvníku obsahuje více než 

400 křesťanských písní. 

120×170 mm,  váz., 672 s., 265 Kč
154004

HOSANA 3

350 nových písní, několik mešních ordinarií 

a kompletní soubor písní pro děti.

120×170 mm,  váz., 696 s., 309 Kč 
154005

J. Reinsberg, T. Kubalík

KNÍŽKA PRO MINISTRANTY

Kniha seznamuje s mešním řádem a podrobně 

popisuje službu ministranta při bohoslužbách.

120×165 mm,  váz., 128 s., 159 Kč
159019

J. Reinsberg

MISÁLEK PRO NEJMENŠÍ

Text známého kněze pomůže spolu se srozumi-

telnými obrázky rodičům uvádět malé děti do 

tajemství mše svaté. 

120×165 mm,  váz., 64 s., 95 Kč
159024

J. Kaňa, P. Schrötterová

NEDĚLNÍ MISÁLEK

Misálek pro děti s ilustracemi Jindry Hubkové.

120×165 mm,  váz., 104 s., 137 Kč
159017
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H. Jellouschek

PRAVIDLA LÁSKY

Zkušený manželský terapeut probírá oblasti spo-

lečného života muže a ženy a pro každou z nich 

nabízí osvědčená pravidla, kritéria a doporučení 

jak vytvářet harmonické soužití. 

130×200 mm,  brož., 136 s., 199 Kč
123038

P. Šmolka

MUŽ A ŽENA – NÁVOD K POUŽITÍ

Praktické rady se týkají hlavních témat partner-

ského soužití, od výběru partnera, představ i přá-

ní žen a mužů, péče o děti, až po případný rozvod. 

130×200 mm,  brož., 160 s., 209 Kč
123047

J. Salomé

MLUV SE MNOU, 

MÁM TI CO ŘÍCT

Mezi partnery vznikají situa-

ce, které nemusí být závažné, 

ale pokud se opakují, vedou 

k trvalému zhoršování vzta-

hů. Autor radí, jak vzájemnou 

komunikací neustále stavět 

vztah. 

130×200 mm

  brož., 160 s., 207 Kč
123004

I. Nazare-Aga

LÁSKA 

A MANIPULACE

Na příbězích partnerských 

dvojic ukazuje autorka různé 

způsoby manipulace v part-

nerském vztahu, vysvětluje, 

jak se vyvíjí v různých fázích 

vztahu a nabízí rady k řešení 

a obraně. 

130×200 mm

  brož., 160 s., 225 Kč
123032

S. a C. Vidal-Graf

JAK SE DOBŘE 

POHÁDAT 

S PARTNEREM

…aneb o správném 

využití zdravé hádky

Při hádkách bychom měli umět 

vyjádřit emoce a  naslouchat 

vyjádření toho druhého, vyjed-

návat a dospívat tak ke zklid-

nění a stabilizování vztahu. 

145×205 mm

  brož., 104 s., 159 Kč
123059

S. Biddulph, S.Biddulph

DESET 

TAJEMSTVÍ LÁSKY

Kniha provádí čtenáře mno-

ha tématy partnerského živo-

ta – od toho, jak se vzájemně 

muž a žena přitahují, až po 

porozumění krizím, kterými 

muž a žena na společné cestě 

procházejí. 

130×200 mm

 brož., 168 s., 225 Kč 
123053

P. F. Kinauer

UŽ NECHCETE 

ŽÍT SAMI?

Touha po blízkosti a part-

nerském životě je vlastní 

většině z nás. Kniha nabízí 

řadu podnětů jednak k tomu, 

jak posílit své sebevědomí, 

ale také strategie, jak vztah 

navázat.

130×200 mm

 brož., 160 s., 209 Kč
123034

D. Niven

100 TAJEMSTVÍ 

USPOKOJIVÝCH 

VZTAHŮ 

Knihu tvoří sto krátkých kapi-

tol a každá z nich je popisem 

jedné prosté skutečnosti, 

která činí lidské vztahy uspo-

kojivými, zdravými a šťastný-

mi. Výklad je doplněn skuteč-

nými příběhy.

130×200 mm

 brož., 216 s., 239 Kč
123041

Hans Jellouschek

Desatero 
trvalé lásky
V minulosti přispívaly ke stabili-
tě trvalých partnerských vztahů 
významnou měrou společenské 
a ekonomické tlaky a pravidla. 
Dnes tato vnější pravidla ztrácejí 
na důležitosti. V současné době 
se zdá, že trvalý partnerský vztah 
je možný pouze za předpokladu, 
že se muži a ženě podaří vytvo-
řit uspokojivé a životaschopné 
pouto. Hlavním tématem knihy 
je právě otázka: Co vše může 
přispět k tomu, aby partnerský 
vztah byl stabilní a trvalý? Autor 
nabízí podněty a pravidla, které 
čerpá ze své téměř třicetileté 
zkušenosti v práci s páry. 
Kniha je psána pro čtenáře, 
kteří žijí v partnerském vztahu, 
nacházejí se v krizi, nebo uvažu-
jí o tom, jak partnerský vztah 
založit na pevnějších základech. 

123066

130×200 mm,  brož., 168 s., asi 235 Kč, ISBN 987-80-7367-361-1

H. Jellouschek – původně teolog, později poradce, psychoterapeut a výcvikový terapeut v transakční analýze. 

Působí v soukromé praxi poblíž Stuttgartu. V nakladatelství Portál vyšla jeho kniha Pravidla lásky (2003). 

Vyjde v 1. pololetí



19

www.portal.cz Životní styl

H. Urban

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V ŽIVOTĚ 

Čtivou formou s řadou příběhů a příkladů 

autor zprostředkovává postoje, s jejichž 

pomocí lze nalézt to nejlepší v sobě samých, 

v druhých lidech i ve světě. 

130×200 mm,  brož., 152 s., 209 Kč
123043

J. Y. Arrivé

UMĚNÍ PROŽÍVAT EMOCE

Kniha nabízí podněty, techniky a cvičení, 

které čtenáři pomohou naučit se své emoce 

lépe prožívat, rozpoznat emoční problémy 

a odstraňovat zábrany a bloky, které mu brání 

v jednání. 

130×200 mm,  brož., 200 s., 255 Kč
123045

R. Alberti, M. Emmons

UMĚNÍ STÁT SI 

ZA SVÝM

Trénink rovnoprávného přístu-

pu k životu a k mezilidským 

vztahům, kdy své pocity, po-

třeby a cíle člověk srozumi-

telně sděluje druhým, a to 

s respektem vůči jejich stejným 

právům. 

130×200 mm

 brož., 240 s., 297 Kč
123046

K. Leman

SOUROZENECKÉ 

KONSTELACE

Nejen rodičům, ale všem, kte-

ří chtějí porozumět sami sobě, 

pomáhá kniha pochopit, jakou 

roli hrají sourozenecké vztahy, 

jaký vliv mohou mít na osob-

nost, volbu partnera aj. 

130×200 mm

 brož., 223 s., 207 Kč
123003

L. Dvořák

OBEJMĚTE SVÉ 

VNITŘNÍ DÍTĚ

Kniha je o setkání s našimi 

nejhlubšími pocity – citlivos-

tí, zranitelností a opravdo-

vostí – zkrátka o dítěti v nás. 

Najdete zde popis problémů 

a návrhy, jak je řešit.

130×200 mm

 brož., 184 s., 265 Kč
123044

D. Greenberger, 

Ch. A. Padesky

NA EMOCE 

S ROZUMEM

Metody, které pomáhají zvlá-

dat nepříjemné emoce (depre-

se, zlost, panika, pocity viny aj.). 

Dozvíte se, jak měnit ty myšlen-

ky, které vás udržují ve špatné 

náladě a narušují vztahy. 

160×230 mm

 brož., 200 s., 317 Kč
123037

M. Hrdlička, J. Kuric, 

M. Blatný

KRIZE STŘEDNÍHO 

VĚKU – ÚSKALÍ 

A ŠANCE

Autoři pomáhají čtenářům 

zorientovat se v situacích 

středního věku a přibližují 

jim možnosti, jak je efektiv-

ně řešit. Knihu využijí čtenáři, 

kteří chtějí porozumět lépe 

svému životu.

130×200 mm

 brož., 168 s., 255 Kč
123056

S. Biddulph

MUŽSTVÍ

Známý psycholog nově po hlíží 

na postavení mužů v dnešní 

společnosti, odhaluje jiné 

rozměry vztahu mezi otci 

a jejich dětmi a upozorňuje 

na důležitost mužského ele-

mentu ve výchově. 

130×200 mm

 brož., 200 s., 287 Kč
123057

Serge Ciccotti

Lépe porozumět 
sobě i ostatním
Zajímavé psychologické experimenty 
pro lepší pochopení našeho chování 

Jak lze ovlivnit výši spropitného? 
Proč si děti rády hrají se sirkami? 
Proč se říká, že ženy jsou náchylněj-
ší k pomlouvání než muži? V našem 
každodenním chování se projevují 
určité mechanismy, které byly věd-
ci, psychology a sociology zkou-
mány pomocí testů nebo sériemi 
systematických pozorování. Kniha 
seznamuje s těmito testy a jejich 
výsledky v kapitolách, uspořáda-
ných podle témat, např.: Vnímání, 
pozornost, paměť a inteligence; 
Úsudky, odhady, vysvětlení; Motiva-
ce, emoce, osobnost a další oblasti.
Knihu uvítají čtenáři, které zajímá 
vysvětlení různých způsobů cho-
vání, psychologové a studenti psy-
chologie.

123065

130×200 mm,  brož., 216 s., asi 289 Kč, ISBN 978-80-7367-364-2

S. Ciccotti, doktor psychologie, výzkumný pracovník a psycholog, který přednáší na univerzitě Paříž X-Nanterre. 

Je autorem dalších populárně psychologických knih.

Vyjde v 1. pololetí
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A. Marrewa

NENECHTE SI UBLIŽOVAT

Praktický rádce pro ženy každého věku 

se zabývá prevencí nebezpečných situací 

a nabízí možnosti, jak se bránit v případě 

ohrožení, a to od verbálního obtěžování 

až po situace fyzického ohrožení. 

130×200 mm,  brož., 264 s., 285 Kč
123025

I. Nazare-Aga

NENECHTE SEBOU 

MANIPULOVAT

Autorka popisuje znaky manipulace 

i způsoby chování manipulátorů. Uvádí 

i příběhy a příklady dialogů, které mohou 

být inspirací, jak manipulaci v různých 

prostředích čelit.

130×200 mm,  brož., 264 s., 255 Kč
123008

M. Hartley

ŘEČ TĚLA V PRAXI

Autorka vysvětluje teorii, ale hlavně 

nabízí řadu cvičení a modelových situací, 

ve kterých si čtenář může procvičit schop-

nost vnímat řeč těla u druhých a zlepšit 

vlastní neverbální projevy. 

160×230 mm,  brož., 104 s., 169 Kč
123040

S. Bing

HÁZENÍ SLONEM

Humorně psaný průvodce na cestě 

k dosažení vnitřní rovnováhy na praco-

višti – tváří v tvář mocným šéfům, často 

podobným slonům, je určen těm, kteří 

usilují o lepší komunikaci.

130×200 mm,  brož., 192 s., 229 Kč
123030

E. J. Zelinski

NEBOJTE SE NEPRACOVAT

Zdá se, jako by kolem nás byly dva typy 

lidí: Ti, kdo nemají žádný volný čas, a ti, 

kdo si s ním neví rady. Umění vyvážit 

život a práci – to nás chce naučit autor 

této knihy. 

160×230 mm,  brož., 176 s., 265 Kč
123039

S. Keleman

ANATOMIE EMOCÍ 

Podoba lidského těla je pozměňována 

osobní emoční historií, otisky lásky, 

urážek i stresů. Autor popisuje modely 

tělesné reakce na strádání, ukazuje jak 

fungují a naznačuje možnost změny. 

160×230 mm,  brož., 224 s., 295 Kč
123049

P. J. Howard

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MOZKU

Kniha srozumitelně seznamuje s funkcemi mozku, 

s výzkumy mozku vztahujícími se k pohlaví, stárnutí, 

potravinám, lékům a drogám, spánku, fyzické a dušev-

ní námaze i nemocem. 

160×230 mm,  brož., 400 s., 395 Kč
134001

J. Praško a K. Espa-Červená, L. Závěšická

NESPAVOST

Příručka uvádí informace o různých typech nespavosti 

(porucha usínání, časné buzení, mělký a nekvalitní spánek 

aj.). Shrnuje příčiny poruch a představuje různé typy léčby. 

Poukazuje také na řadu mýtů o spánku.

130×200 mm,  brož., 112 s., 169 Kč
124005

V. Joshi

STRES A ZDRAVÍ

Komplexní pohled na stres a popis mechanismů stresové 

reakce na úrovni nervového systému i endokrinní sousta-

vy. Autor radí, jak se stresem zacházet, a uvádí techniky 

jeho zvládání.

130×200 mm,  brož., 160 s., 229 Kč
124017

Christel Petitcollin

Oběť, kat 
a zachránce
ve vztazích a komunikaci

Prožíváte-li opakovaně v ko-
munikaci s některými lidmi 
něco negativního nebo fru-
strujícího, říkáte si, že už se 
nenecháte vtáhnout do hry. 
Termín hry opravdu odpovídá 
negativním situacím, které se 
standardně opakují. Autorka, 
která je psychoterapeutka, 
v knize vysvětluje základní 
pojmy psychologických her 
Erika Berna, amerického psy-
chiatra, zakladatele transakč-
ní analýzy. Na základě svých 
poznatků dává rady, jak řešit 
opakující se problémy ve 
vztazích – v rodině i s oko-
lím. Kniha zaujme čtenáře, 
kteří chtějí řešit své vztaho-
vé a komunikační problémy 
každodenního života. 

123063

130×200 mm,  brož., 104 s., asi 179 Kč, ISBN 978-80-7367-362-8

Ch. Petitcollin, psycholožka zaměřená na poradenství a psychoterapeutka, pořádá semináře o vztazích a komunikaci.

Vyjde v 1. pololetí
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124018

Kolektiv autorů občanského sdružení SANANIM

Drogy – Otázky a odpovědi
Netradičně pojatá kniha informuje o drogách a rizi-
cích jejich užívání formou výběru autentických dotazů 
a odpovědí z internetové poradny občanského sdružení 
SANANIM. Kniha je rozdělena do tří hlavních částí: dotazy 
uživatelů, rodinných příslušníků a bývalých uživatelů. Kaž-
dá část je doplněna odborným úvodem. 

130×200 mm,  brož., 200 s., 259 Kč

123060

A. J. Barsky, E. C. Deans

Jak lépe žít 
se zdravotními problémy 
Kniha dokládá, že způsob, jakým lidé přistupují ke 
své nemoci, může mít vliv na to, jak ji prožívají. Auto-
ři na základě letité klinické praxe a vědeckých výzku-
mů předkládají šestitýdenní ozdravný program ke 
zmírnění symptomů chronických onemocnění, kte-
rý zahrnuje řadu příkladů, technik a cvičení.

130×200 mm,  brož., 192 s., 265 Kč

D. Niven

100 TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO ÚSPĚCHU

Vědci studovali vlastnosti úspěšných lidí, zkou-

mali čemu věří a jaké mají životní návyky. Každá 

ze 100 kapitol je popisem jednoho důvodu, který 

může v životě člověka přispět k úspěchu.

130×200 mm,  brož., 168 s., 207 Kč
123033

J. Praško, T. Hájek, B. Pašková, M. Preiss, 

M. Šlepecký, R. Záleský

STOP TRAUMATICKÝM 

VZPOMÍNKÁM

Náhlé zraňující události zanechávají přetrvá-

vající emoční zranění. Publikace podává 

informace všem, kdo se stali obětí traumatic-

ké události, i těm, kdo jim chtějí pomoci. 

130×200 mm,  brož., 184 s., 255 Kč
124001

L. Janáčková

BOLEST A JEJÍ ZVLÁDÁNÍ

Autorka vysvětluje modely vzniku bolesti, zabý-

vá se také psychogenní bolestí, rozlišením bolesti 

na akutní a chronickou, metodami měření boles-

ti, rozdíly při vnímání a terapií bolesti. 

130×200 mm,  brož., 192 s., 265 Kč
124016

N. Danchin, E. Cuzin

SRDEČNÍ INFARKT

Praktická kniha srdeční krizi dedramatizuje a radí jak jí 

předcházet a jak se s ní vyrovnat. Čtenář lépe porozu-

mí problematice srdečních záchvatů, dozví se, jak o se-

be pečovat a co dodržovat při onemocnění a po něm.

130×200 mm,  brož., 120 s., 199 Kč
124012 

H. Buijssen

DEMENCE

Průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele 

popisuje mechanismus ztráty paměti, vysvětluje 

komunikační problémy, poruchy nálady a radí, 

jak řešit praktické problémy. 

130×200 mm,  brož., 160 s., 225 Kč
124013

Benoît Rancourt

Zbavit se 
minulosti
Jak léčit dávná emoční zranění

U každého z nás, ať svobodného, nebo 
žijícího v partnerském vztahu, rodiče, 
nebo bezdětného, ať jsme jakéhokoli 
věku, se projevuje nevědomý mecha-
nismus, který nás vede k jednání, na 
něž má vliv prožitá bolestná zkuše-
nost z dětství nebo z dávné doby, 
kterou si ani neuvědomujeme. Mluví 
se pak o „scénářích“, návratných sché-
matech nebo o nutkání k opakování. 
V reakci na přítomné události nás 
tento „opakovací mechanismus“ nutí 
k prožívání našich starých zranění. 
Autor nás pomocí příkladů, cvičení 
a podnětů k postupné práci na sobě 
vede k tomu, jak se osvobodit od sta-
rých emočních zranění, jak odstranit 
nevědomé mechanismy a zdravě 
prožívat přítomnost.

123062

130×200 mm,  brož., 208 s., 289 Kč, ISBN 978-80-7367-363-5

B. Rancourt je psycholog a psychoterapeut, autor dalších knih s psychologickou a rádcovskou tematikou. 

Vyjde v 1. pololetí
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Ch. Biermann, R. Raben

MAMINKOU 

VE ČTYŘICETI?

Renomovaní gynekologové vyvra-

cejí představu o tom, že by pozdní 

těhotenství a porod měly být méně 

kvalitní než u mladých žen, byť to 

s sebou nese také různá omezení.

130×200 mm,  brož., 184 s., 265 Kč 
123052

Ch. Dumoulin

CVIČÍME 

V TĚHOTENSTVÍ 

Cvičení, masáže a rady pomáhají 

budoucím maminkám získat více 

energie a síly před porodem, zmír-

ňují nebo odstraňují také bolesti 

zad, křeče v lýtkách a žaludeční 

nevolnosti. 

130×200 mm,  brož., 104 s., 149 Kč
124014

M. C. Delahaye

PRAKTICKÝ PRŮVODCE 

TĚHOTNÉ ŽENY

V přehledném průvodci získají čte-

nářky informace o celém průběhu 

těhotenství v jednotlivých měsících 

a týdnech a rady, jak si počínat, co 

zachovávat a čemu se vyhnout.

130×200 mm,  brož., 184 s., 245 Kč 
123055

Ch. Dumoulin

VE FORMĚ PO PORODU 

Cvičení pro posilování a zpevňování 

břišního a dalšího svalstva a pro 

opětné získání správného držení 

těla a poskytuje rady, jak si nejlépe 

počínat při vykonávání každoden-

ních činností. 

130×200 mm,  brož., 96 s., 149 Kč
124009

F. D. Krch, I. Málková

SOS NADVÁHA

Nejčastější obtíže a rizika spojená 

s extrémy ve výživě a s nevhod-

nými způsoby redukce nadváhy 

a program redukce nadváhy, který 

umožní trvalejší udržení přiměřené 

tělesné hmotnosti.

130×200 mm,  brož., 240 s., 207 Kč
123019

E. Corsi 

AUTOMASÁŽE 

Učinné a jednoduché techniky 

masáží vlastního těla (základní 

techniky, body a linie, automasáže 

jako preventivní péče a při boles-

tech) pro odstraňování bolestí 

a zlepšení kondice.

190×240 mm,  váz.., 128 s., 345 Kč 
124011

Ch. Cungi, S. Limousin

RELAXACE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Relaxační metody s příklady i cvičením a návody, jak využívat meto-

dy pro uvolnění v určitých situacích, k okamžitému překonání stresu 

apod.

130×200 mm,  brož., 168 s., 229 Kč
123050

F. D. Krch

MENTÁLNÍ ANOREXIE

Problematika anorexie, podvýživy a úzkostné sebekontroly. Ve své-

pomocné části příručky jsou popsány konkrétní kroky nezbytné ke 

změně jídelních zvyklostí i relevantních postojů. 

130×200 mm,  brož., 240 s., 275 Kč
123028

M. Selikowitz

DOWNŮV SYNDROM

Informace o vzniku Downova syndromu, příčiny, prenatální dia-

gnostika, fyziologické a psychologické charakteristiky dětí s tímto 

postižením, vzdělávání a usměrňování chování aj. 

130×200 mm,  brož., 200 s., 265 Kč
124007

Pier Luciano Andreoli, Emilio Minelli, 
Gianfranco Trapani

Akupresura pro 
rodiče s dětmi
Využití technik tlakem prstů 
při potížích dětí

Praktický průvodce pro rodiče se-
znamuje s technikami léčení tla-
kem, pocházejícími z tradiční čín-
ské medicíny. Techniky jsou účinné 
při zažívacích potížích, nechuten-
ství, únavě, teplotách, inkontinen-
ci, problémech se spánkem, při 
bolestech zubů, břicha a při koli-
kách, nevolnosti z jízdy, dýchacích 
potížích a mnoha dalších. Příručka 
má pomoci při některých potížích 
místo užívání léků. Po obecném 
seznámení s technikami jsou uvá-
děny jednotlivé obtíže, jejich popis 
podle západní i tradiční medicíny, 
umístění bodů, upřesnění (kdy, jak, 
kde, jak dlouho, jak často). Výklad 
je ilustrován barevnými fotogra-
fi emi. 

124021

185 × 235 mm,  váz., 96 s., asi 315 Kč, ISBN 978-80-7367-365-9

Autoři působí jako pediatři a odborníci na západní i východní techniky léčení, jsou konzultanty Světové zdravotnické organizace.

Vyjde v 1. pololetí
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J. Praško, J. Vyskočilová, 

J. Prašková 

ÚZKOST A OBAVY 

Lidé s úzkostnou poruchou reagují 

nepřiměřeně i na slabé stresory, 

trpí únavou, poruchami spánku, 

výjimkou nejsou panické epizody. 

Kniha shrnuje poznatky o této 

poruše a o terapii. 

130×200 mm,  brož., 216 s., 255 Kč 
124010

J. Praško, K. Adamcová, 

H. Prašková, J. Vyskočilová, 

CHRONICKÁ ÚNAVA

Zkušení autoři defi nují chronický 

únavový syndrom, vysvětlují jeho 

příčiny a možnosti léčby. Knihu 

využijí lidé trpící chronickou úna-

vou, jejich příbuzní a pracovníci 

pomáhajících profesí.

130×200 mm,  brož., 224 s., 275 Kč
124015

J. Praško, H. Prašková, J. Prašková

DEPRESE 

A JAK JI ZVLÁDAT

Informace o depresích, jejich příči-

nách a projevech, různé typy léčby. 

Důraz je kladen na to, co pacient 

může pro překonání deprese dělat 

sám a jak mu může pomáhat jeho 

rodina a okolí.

130×200 mm,  brož., 184 s., 239 Kč
124003

J. Praško a kol. 

SOCIÁLNÍ FOBIE 

Sociální fobie je nepřiměřený 

strach z kontaktu s ostatními 

lidmi. Příručka uvádí informace 

o příčinách a průběhu této poruchy 

a způsobech jejího zvládání, ať již 

svépomocí nebo v terapii.

130×200 mm,  brož., 136 s., 199 Kč
124008

J. Praško, B. Pašková, H. Prašková, 

R. Záleský 

NADMĚRNÉ OBAVY 

O ZDRAVÍ

Někteří klienti opakovaně žádají 

lékařské vyšetření, ale není nale-

zen žádný tělesný podklad jejich 

potíží. Autoři shrnují informace 

o tom, jak nadměrné obavy o zdra-

ví rozpoznat a jakou terapii zvolit. 

130×200 mm,  brož., 144 s., 239 Kč
124004

J. Praško, B. Pašková, H. Prašková, 

M. Šlepecký, R. Záleský

OBSEDANTNĚ-

-KOMPULZIVNÍ 

PORUCHA 

A JAK SE JÍ BRÁNIT

Knížka shrnuje informace o tom, 

jak poruchu rozpoznat, jak se léčí, 

jak si může pacient pomoci sám 

a jak mu může pomoci rodina.

130×200 mm,  brož., 120 s., 199 Kč
124002

Jeroným Janíček

Když úzkost bolí
Autor vychází z letité osobní zkuše-
nosti s jednou z úzkostných poruch 
a z poznání, že destigmatizace lidí trpí-
cích duševním onemocněním je proce-
sem, závislým na kvalitě informací, kte-
ré se k nemocnému a jeho okolí dosta-
nou. Autorem není psychiatr, nýbrž 
novinář, který se o vlastní zkušenosti 
s úzkostnými stavy nebojí otevřeně 
hovořit. Nesupluje však pohled odbor-
níka, je tím, kdo buduje most mezi léka-
řem a pacientem. Kapitoly vznikaly na 
základě rozhovorů s odborníky z oborů 
psychiatrie, interního lékařství, fyziolo-
gie, imunologie a urgentní medicíny.
Kniha je určena lidem trpícím úzkost-
nými poruchami, jejich příbuzným, 
studentům medicíny a SZŠ a personálu 
nepsychiatrických zdravotnických zaří-
zení.

Ján Praško, Jana Vyskočilová, 
Katarína Adamcová, Hana Prašková

Agorafobie 
a panická 
porucha
Letadla, vlaky, metro, autobusy, doprav-
ní zácpy, výtahy, eskalátory a kina jsou 
místa, z nichž se špatně utíká do bezpe-
čí. Bez možnosti dovolat se pomoci se 
člověk cítí také když je doma sám, nebo 
když je na nějakém osamělém místě. Ve 
srozumitelně psané příručce se čtenáři 
dozvědí, jak mohou rozpoznat, zda oni 
sami nebo jejich příbuzní trpí agorafo-
bií či panickou poruchou a co je jejich 
příčinou. Část knihy je věnována popi-
su nejdůležitějších strategií léčby – prá-
ci s katastrofi ckými myšlenkami, rela-
xaci apod. Úspěšnost terapie dokládá 
řada příběhů osob postižených těmito 
poruchami. Publikace je určena lidem 
trpícím agorafobií či panickou poru-
chou, jejich příbuzným a pracovníkům 
pomáhajících profesí.

124020

130×200 mm,  brož., 216 s., asi 235 Kč, ISBN 978-80-7367-366-6

J. Janíček je expertním analytikem v oblasti médií a novinářem. Je autorem knižních rozhovorů s Václavem Klausem a Cyrilem 

Höschlem. V Radiu 1 připravuje a moderuje diskusní pořad Zátiší. Podstupuje psychoanalyticky orientovanou psychoterapii.

124019

130×200 mm,  brož., 208 s., 279 Kč, ISBN 978-80-7367-336-9

MUDr. J. Praško je psychiatr a psychoterapeut, působí v Psychiatrickém centru Praha. 

J. Vyskočilová se v Psychiatrickém centru Praha věnuje kognitivně-behaviorální terapii, dramaterapii a asertivitě.

MUDr. K. Adamcová pracuje v Psychiatrickém centru Praha.

MUDr. H. Prašková působí na 1. LF UK a v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Horní Palata.

Vyjde v 1. pololetí

Vyjde v 1. pololetí
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123061

A. Kallwass

Syndrom vyhoření 
v práci a osobním 
životě
Od pocitů celkového stavu vyčerpání je jen 
krůček k syndromu vyhoření, kdy jde o vážný 
zdravotní problém, týkající se psychické i fyzic-
ké stránky. Autorka na základě dlouholetých 
zkušeností popisuje příčiny syndromu vyhoření, 
naznačuje možnosti řešení a ukazuje cesty, jak se 
vyhnout životnímu stresu. 

130×200 mm,  brož., 144 s., 209 Kč

T. Buzan

MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ 

Praktická příručka ukazuje, jak mentální 

mapy využít k rozvoji kreativity, k hledání 

řešení každodenních problémů, ke stano-

vování cílů, ke zlepšení paměti apod.

160×230 mm,  brož., 168 s., 317 Kč
123058

E. Dupuy

ÚSPĚŠNÝ DIALOG

Jak pomocí dialogu vytvářet vztahy s dru-

hými založené na oboustranném respektu. 

Výklad je uveden osobním testem, pomocí 

něhož může čtenář posoudit svou schop-

nost dialogu.

130×200 mm,  brož., 160 s., 209 Kč
123031

F. Naumann

UMĚNÍ KONVERZACE

Podněty a nápady pro rozšíření a prohlou-

bení komunikačních dovedností pro každo-

denní použití. Knihu uvítají i lidé stydliví 

a ti, kteří mají zábrany při navazování 

nových kontaktů. 

130×200 mm,  brož., 176 s., 209 Kč
123024

F. Naumann

UMĚNÍ 

DIPLOMATICKÉHO JEDNÁNÍ

Pravidla diplomatického jednání pomohou 

každému, kdo usiluje o zlepšení svých komu-

nikačních dovedností a chce být schopen 

nacházet kompromisy a získávat spojence 

na svou stranu.

130×200 mm,  brož., 184 s., 255 Kč
123048

H. Fritz

SPOKOJENĚ V ZAMĚSTNÁNÍ 

Autorka nabízí vodítka, jak včas rozpoznat faktory 

pracovní nespokojenosti a předkládá řadu cvičení 

a podnětů jak tuto problematiku řešit. 

130×200 mm,  brož., 184 s., 265 Kč 
123054

G. G. Scott

PRŮVODCE NÁROČNÝMI 

PRACOVNÍMI VZTAHY 

Strategie pro jednání s obtížnými spolupracovníky, řeše-

ní konfl iktů a rady pro jednání s různými typy osobností. 

130×200 mm,  brož., 200 s., 275 Kč 
123051

F. Delivré 

BUĎTE PÁNY SVÉHO ČASU

Autor vede čtenáře k tomu, jak si stanovit 

priority, ukazuje příčiny nezdarů, klade 

otázky k zamyšlení, vyvozuje z nich podně-

ty a doplňuje cvičeními.

130×200 mm,  brož., 176 s., 235 Kč
123027

N. B. Kahn

JAK EFEKTIVNĚ STUDOVAT 

A PRACOVAT S INFORMACEMI 

Autorka nabízí různé způsoby jak se učit, 

které čtenář může přizpůsobit svým indi-

viduálním možnostem. Rady a návody 

ilustruje řada příkladů.

130×200 mm,  brož., 152 s., 199 Kč
123023

Sylvie Sperandio

Účinná 
komunikace 
v zaměstnání
Pravidla ústního i písemného 
vyjadřování

Dobrá komunikace v za-
městnání je klíčem k úspě-
chu, je však třeba ovládat 
základní pravidla, která při-
náší tato publikace spolu 
s konkrétní mi příklady. Po-
skytuje praktické návody, jak 
zvládat ústní i písemné vy-
jadřování v pracovním pro-
cesu i s ostatním okolím v za-
městnání. Radí také, jak ko-
munikovat prostřednictvím 
internetu, te lefonu, jak si při-
pravovat a podávat ústní vy-
stoupení i písemné zprávy.
Kniha je určena čtenářům 
se zájmem se o komunikaci.

123064

130×200 mm,  brož., 136 s., asi 199 Kč, ISBN 978-80-7367-360-4

S. Sperandio je psycholožka, působí v Kanadě jako osobní a profesní kouč, 

pořádá fi remní kurzy a semináře zaměřené na komunikaci. 

Vyjde v 1. pololetí



25

M A N AG E M E N T

N. Russell-Jones

MARKETING

Management do kapsy 1

Kapesní příručka tipů, technik a návodů pro všechny, 

kteří se zabývají marketingem a všemi jeho složka-

mi – průzkumem, strategií, plánováním a taktikou.

145×102 mm,  brož., 128 s., 137 Kč
126001

I. Fleming, A. J. D. Taylor

KOUČINK

Management do kapsy 2

Koučování se stává důležitou dovedností pro 

manažery a pro ty, kteří se zajímají o zlepšení 

výkonu a rozvoj ostatních.

145×102 mm,  brož., 112 s., 137 Kč
126002

M. A. Eggert

MOTIVACE

Management do kapsy 3

Kapesní příručka tipů, námětů a technik pro 

manažery k lepšímu pochopení a úspěšnějšímu roz-

voji lidského potenciálu a motivace zaměstnanců.

145×102 mm,  brož., 104 s., 137 Kč
126003

M. A. Eggert, W. Falzon

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Management do kapsy 4

Tipy a techniky, které umožňují odhalit a pochopit 

různé důvody konfl iktů mezi lidmi i v rámci pracov-

ního týmu a napomáhají jejich pozitivnímu řešení.

145×102 mm,  brož., 112 s., 137 Kč
126004

M. Richards

STRES

Management do kapsy 5

Jak zvládat stres a pozitivně ho využít. Spíše než 

teorii najde čtenář v knize řadu podnětů, jak 

zacházet s vlastním stresem, ale také jak pomoci 

druhým ve stresových situacích. 

145×102 mm,  brož., 112 s., 137 Kč 
126005

J. Townsend

MANAŽERSKÝ POHOVOR

Management do kapsy 6

Dovednosti potřebné k vedení pohovorů, sezná-

mení s různými typy pohovorů (vstupní, hodnotí-

cí, poradenský, disciplinární). 

145×102 mm,  brož., 112 s., 137 Kč 
126006

N. Russel-Jones

MANAGEMENT ZMĚNY

Management do kapsy 7

Kniha ukazuje, v čem změny v pracovní oblasti 

spočívají, jaký je dopad na zaměstnance, jak 

o změně komunikovat a jaké nástroje mají k dis-

pozici ti, kdo proces změny řídí. 

145×102 mm,  brož., 112 s., 135 Kč 
126007

K. Poster, M. Applegarth

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 

Management do kapsy 8

Projektový management vyžaduje množství 

dovedností (vytváření vizí, plánování, kontrola, 

komunikace, vedení lidí aj.). Knížka obsahuje 

nejlepší praktiky z těchto oblastí.

145×102 mm ,  brož., 112 s., 135 Kč 
126008

P. Forsyth

VYJEDNÁVÁNÍ

Management do kapsy 10

Základy vyjednávání, kroky v jeho nutné přípravě, 

užitečné techniky, ale také podněty, jak proces 

vyjednávání řídit a jak zvládat jednání vlastní 

i druhých. 

145×102 mm,  brož., 112 s., 137 Kč
126010

J. Townsend

PREZENTACE

Management do kapsy 11

Příprava prezentace a zvládání trémy, tipy, jak 

podpořit zapamatovatelnost sdělení pomocí 

audiovizuálních pomůcek a postupů, práce 

s dotazy zúčastněných aj.

145×102 mm,  brož., 112 s., 137 Kč
126011

R. Storey

PŮSOBENÍ NA DRUHÉ

Management do kapsy 9

Jednání s různými typy osobností, zvládání ne-

ochoty na pracovišti, efektivní rozhodování aj.

145×102 mm,  brož., 112 s., 137 Kč
126013

F. Scott-Lennon

HODNOCENÍ

Management do kapsy 12

Jak stanovit hodnotící systém a jak hodnocení 

na pracovišti provádět, jak si určit pracovní cíle 

a oblasti klíčových výsledků, jak řídit pohovory 

o výkonnosti. 

145×102 mm,  brož., 112 s., 137 Kč
126012

M. Fischer-Epe

KOUČOVÁNÍ 

Úvod do psychologických základů koučování, přehled zásad a tech-

nik, které k tomuto přístupu patří, a podněty k tomu, jak správně řídit 

proces koučování, jak používat nástroje, které má kouč k dispozici aj. 

130×200 mm,  brož., 192 s., 275 Kč
126009

E. Zahrádková

TEAMBUILDING

Teambuilding, rozvoj fi remních týmů, outdoor a učení zážitkem 

z hlediska fi remního prostředí a použitelnosti pro pracovní skupiny. 

Případové studie.

160×230 mm,  brož., 176 s., 255 Kč
223041

N. Boothman

TRÉNINK OBCHODNÍ KOMUNIKACE

Od základních komunikačních pravidel a kroků, které se týkají např. 

očního kontaktu, pozdravu, se postupuje k řeči těla, řeči mozku 

a osobnostním rysům.

145×205 mm,  brož., 168 s., 229 Kč
112025
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D. Gamon, A. Bragdon 

MOZEK A JAK HO CVIČIT

Autoři kombinují poznatky o fungová-

ní mozku a hry, hlavolamy a zábavné 

úlohy. 

145×205 mm,  brož., 288 s., 315 Kč
112007

F. Birkenbihl

NEBOJTE SE MYSLET 

HLAVOU

Problematika učení zpracovaná do 

samostatných částí, které kromě teo-

retických základů popisují řadu expe-

rimentů a technik. 

130×200 mm,  brož., 272 s., 287 Kč
112012

A. D. Bragdon, D. Gamon

KDYŽ MOZEK 

PRACUJE JINAK

Každá kapitola obsahuje diagnostický 

test, charakteristiku nemoci, kazuisti-

ky a rady, jak se vyrovnat s dysfunk-

cemi.

145×205 mm,  brož., 120 s., 187 Kč
112033 

A. D. Bragdon, D. Gamon

NEDOVOLTE MOZKU 

STÁRNOUT

Kniha přístupnou formou přináší nejno-

vější výzkumná zjištění a je odlehčená 

hrami a hádankami. 

145×205 mm,  brož., 112 s., 159 Kč
112011

S. Parlette

TIPY, TRIKY A TECHNIKY 

PRO TRÉNINK MOZKU

Techniky a cvičení, jimiž můžeme zlep-

šit logické myšlení i umělecké vidění, 

rozvíjet různé typy paměti apod. 

145×205 mm,  sbrož., 168 s., 229 Kč
112019

J. Suchá 

CVIČENÍ PAMĚTI 

PRO KAŽDÝ VĚK

Kniha nabízí možnost, jak si paměť 

udržovat v kondici, zahrnuje testy na 

různá témata a návody, jak si uchovat 

mozek co nejdéle svěží.

145×205 mm,  brož., 176 s., 207 Kč
112035

E. Maisel

TRÉNINK KREATIVITY

Program na každý týden roku nabízí 

praktické podněty k rozvinutí tvořivé-

ho potenciálu ve vlastním životě. 

130×200 mm,  brož., 240 s., 305 Kč
112014

M. A. DiSpezio

HLAVOLAMY PRO 

ROZVOJ PŘEDSTAVIVOSTI 

A MYŠLENÍ

Hádanky, hry a hlavolamy k procvičo-

vání dovedností mozku.

145×205 mm,  brož., 96 s., 137 Kč
112015

V. Marek, J. Kalendovský

DÁMA A ŠACH JAKO ZÁBAVA, 

TRÉNINK DUCHA A SPORT

U obou her jsou uvedeny informace 

o historii, pravidlech, průběhu zápasu 

a zásadách pro postup v jednotlivých 

částech hry.

145×205 mm,  brož., 208 s., 255 Kč
112010

D. Niederman

101 HÁDANEK 

PRO NÁROČNÉ

Rozvíjet schopnost logicky uvažovat, 

analyzovat a kombinovat je důležité 

pro každého, kdo chce, aby jeho mozek 

spolehlivě pracoval v každém věku. 

145×205 mm,  brož., 96 s., 169 Kč
112031

R. Smullyan

ŠEHEREZÁDINY HÁDANKY 

A DALŠÍ PODIVUHODNÉ 

ÚLOHY 

Hádanky různé úrovně obtížnosti roz-

víjejí logické myšlení, někdy vyžadují 

trochu matematiky, vždy ale postřeh 

a vtip.

145×205 mm,  brož., 216 s., 265 Kč
112024

M. C. Edmiston, M. Mandell

MAGICKÁ KNIHA 

HLAVOLAMŮ

Hledání odpovědí na hádanky, které 

kniha nabízí, je spojeno se setkáním 

s tajemnem.

145×205 mm,  brož., 120 s., 169 Kč
112023

H. Conrad

KDO JE PACHATEL?

Záhadné příběhy s otevřeným koncem, 

které čtenářům umožňují prověřit si 

logické myšlení, postřeh, kombinač-

ní schopnosti, představivost a další 

znalosti. 

145×205 mm,  brož., 96 s., 159 Kč
112032

K. Weber

DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY 

S OTEVŘENÝM KONCEM

40 krátkých detektivek s otevřeným 

koncem umožní prověřit si schopnosti 

logického myšlení, postřeh, kombi-

nační schopnosti a představivost.

145×205 mm,  brož., 176 s., 209 Kč
112026

K. Weber

KRIMINÁLNÍ PŘÍPADY 

S OTEVŘENÝM KONCEM

Čtyřicet krátkých detektivek procvičí 

logické myšlení, postřeh a kombinač-

ní schopnosti.

145×205 mm,  brož., 176 s., 225 Kč
112030



27

www.portal.cz Hry

111053

K. W. Vopel

Skupinové hry pro život 1
Soubor komunikačních 
her pro děti obsahuje 
interaktivní hry, které 
vedou k překonávání 
konfl iktů ve skupině, 
ke společnému pře-
mýšlení o problémech, 
k pružnému a origi-
nálnímu řešení situací. 
U každé hry je uvedeno, 
pro který věk je vhodná, 
její cíle, potřebný mate-
riál, přehledný popis 
a otázky k refl exi. 

145×205 mm

 brož., 144 s., 207 Kč

112038

A. Héril, C. Maillard

Testy každodenního štěstí
Autoři předkládají testy k posouzení schopnosti sebe-
úcty a sebehodnocení, na hodnocení vztahů s ostatní-
mi a testy týkající se vnitřního prožívání různých situací, 
vztahu ke světu i okolí. Nechtějí dávat zázračná řešení, 
ale spíš podněty, jak se lépe postavit životu, čemu se 
v jednání vyhnout a co si osvojit. 

145×205 mm,  brož., 112 s., 169 Kč

R. Portmannová

HRY PRO TVOŘIVÉ MYŠLENÍ 

107 her rozvíjí paměť, podporuje 

komunikaci, rozvíjí osobnost. Hry 

lze využít pro děti od 10 let, mládež 

i dospělé.

145×205 mm,  brož., 112 s., 159 Kč
111040

Z. Šimanovský

HRY PRO ZVLÁDÁNÍ 

AGRESIVITY A NEKLIDU

Potlačované emoce vyvolávají napětí, 

ovládaná agresivita pomáhá vítězit 

v rámci pravidel. K ovládnutí agresivi-

ty přispívají uváděné hry. 

145×205 mm,  brož., 184 s., 209 Kč
111032

P. Bakalář

KNIHA OTÁZEK

Pět set otázek v této knize může 

sloužit jako námět ke hrám ve skupi-

nách přátel, k seberefl exi a rozšíření 

vědomí sebe samého.

105×145 mm,  brož., 136 s., 127 Kč
112008

G. Trabacchi

UMÍTE ŘÍCT NE?

Chcete se jednat tak, aby vás druzí 

respektovali a uměli jste se prosadit 

bez agrese? Kniha přináší otázky v tes-

tech a rady, jak dát najevo své limity 

bez agresivity a strachu. 

145×205 mm,  brož., 144 s., 209 Kč
112034

G. Azzopardi

KNIHA PSYCHOTESTŮ I

Výsledky testů poskytnou podněty 

k zamyšlení nad tím, jak zlepšit vztah 

k sobě samému i k druhým lidem.

145×205 mm,  brož., 116 s., 169 Kč
112018

G. Azzopardi

KNIHA PSYCHOTESTŮ II

Testy pro sebepoznání jsou zaměře-

ny na inteligenci, emoce a způsoby 

chování.

145×205 mm,  brož., 136 s., 179 Kč
112020

G. Azzopardi

KNIHA PSYCHOTESTŮ III

Výsledky testů pomohou čtenářům 

uvědomit si vlastní i partnerovy vlast-

nosti.

145×205 mm,  brož., 136 s., 179 Kč
112021

Klaus W. Vopel

Skupinové hry 
pro život 2
Pro děti od 6 do 12 let

Druhá část čtyřdílného souboru 
skupinových her pro mladší děti. 
V nakladatelství Portál vyšla 
v roce 2007 první část, zaměře-
ná na rozvoj těchto dovedností 
a kvalit: včlenění do skupiny, 
sociální kontakt, vztahy chlapců 
a dívek, přátelství a sebevědomí. 
Druhý díl se zaměřuje na uvol-
nění napětí, komunikaci, učení, 
vztahy k okolí a všímá si kate-
gorie „zvědavost“. U každé hry 
je uvedeno, pro jak staré děti je 
vhodná, její cíle, potřebný mate-
riál a pomůcky, detailní návod 
k hraní a otázky k refl exi.
Hry jsou vhodné jako inspirace 
pro vedoucí dětských skupin 
i pro učitele základních škol.

111056

145×205 mm,  brož., 144 s., asi 207 Kč, ISBN 978-80-7367-352-9

K. W. Vopel napsal řadu publikací zaměřených na teorii a praxi týmové práce. 

Vyjde v 1. pololetí
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112037

L. Raisin

Cvičení 
pro 
pružnou 
postavu
Autorka představu-
je úspěšný a časově 
nenáročný program 
15minutových cvičení 
na každý den po šest 
dní v týdnu, rozvržený 
na dobu jednoho měsí-
ce. Jeho výhodou je, že cvičení lze provádět v domácím 
prostředí, knihu však využijí k doplňkovému domácímu 
cvičení i ti, kdo navštěvují fi tcentra. 

145×205 mm,  brož., 160 s., 235 Kč

L. Raisin

120 CVIČENÍ 

PRO DOBROU POSTAVU 

Úspěšný program každodenních cviče-

ní, rovnoměrně procvičujících a zpev-

ňujících všechny části těla. Cviky jsou 

podrobně popsány a jsou doplněny 

vysvětlením, proč cvik dělat.

145×205 mm,  brož., 168 s., 235 Kč
112029

K. Balková

NÁMĚTY 

PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Návrhy ročních, měsíčních i týdenních 

tematických plánů práce v družině 

a deset tematických projektů s kon-

krétními náměty. Činnosti posilují 

tvořivé prvky, podporují komunikaci 

a spolupráci. 

145×205 mm,  brož., 152 s., 199 Kč
111049

M. Štilec

PROGRAM 

AKTIVNÍHO STYLU ŽIVOTA 

PRO SENIORY

Poznatky o stárnutí a osvědčené ná-

měty k pohybovým, dechovým a dušev-

ně relaxačním cvičením a doporučení 

pro vhodnou výživu jsou vhodné pro 

všechny věkové kategorie.

145×205 mm,  sbrož., 136 s., 209 Kč
111043

I. Fojtík

ČCHI-KUNG

Postupy a cvičení, které přispívají 

k udržování zdraví a pohyblivosti do 

vysokého věku. Autor uvádí, které 

oblasti lidského těla tato cvičení klad-

ně ovlivňují a proti kterým nemocem 

preventivně působí. 

145×205 mm,  brož., 176 s., 229 Kč
112017

T. Hanžl, R. Pelánek, O. Výborný

ŠIFRY A HRY S NIMI

První část knihy se zabývá vývojem 

šifer v historii, jejich současnými apli-

kacemi, druhá část vysvětluje princip 

šifer a  luštění. Závěrečná část obsahu-

je příklady s nápovědou a řešením.

145×205 mm,  brož., 200 s., 265 Kč
112036

S. Hermochová, J. Neuman

HRY DO KAPSY II

Hry v tomto dílu jsou zaměřeny na 

sebepojetí, komunikaci, spolupráci aj. 

105×145 mm,  brož., 96 s., 135 Kč
111035

S. Hermochová, J. Neuman

HRY DO KAPSY IV

V tomto dílu jsou zařazeny také 

hudební a dramatické hry.

105×145 mm,  brož., 96 s., 135 Kč
111038

S. Hermochová, J. Neuman

HRY DO KAPSY V

Pátý díl se zaměřuje na vnímání, přání, 

kontakt, fantazii aj. 

105×145 mm,  brož., 96 s., 135 Kč
111041

S. Hermochová, J. Neuman

HRY DO KAPSY VI

Hry rozvíjející komunikaci, předsta-

vivost aj.

105×145 mm,  brož., 96 s., 135 Kč
111042

M. Caha, J. Činčera, J. Neuman

HRY DO KAPSY VII

Kromě sociálních a ekologických her 

jsou zařazeny pohybové hry a hry 

s výtvarnými prvky. 

105×145 mm,  brož., 96 s., 135 Kč
111044

J. Neuman, M. Wagenknecht 

HRY DO KAPSY VIII

Kromě jiných her také složka společen-

ských her s Wamda-kartami a návody 

na výtvarné činnosti.

105×145 mm,  brož., 96 s., 135 Kč
111045

J. Neuman, P. Tomeš

HRY DO KAPSY IX

Devátý díl obsahuje kromě sociálních 

a pohybových her také kreativní část 

s výtvarnými technikami.

105×145 mm,  brož., 96 s., 135 Kč
111046

J. Neuman, M. Zapletal

HRY DO KAPSY X

Desátý díl obsahuje i zajímavé varian-

ty společenských her.

105×145 mm,  brož., 96 s., 135 Kč
111047
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223052

E. Reitmayerová, V. Broumová

Cílená zpětná vazba
Kniha poskytuje přehled teoretických základů a podrobně 
seznamuje s metodami cílené zpětné vazby, a to praktic-
ky na případech a rozborem problémových situací. Obsa-
huje více než 80 strukturujících technik, u každé z nich je 
podrobně popsáno její provedení, variace i využití v růz-
ných věkových skupinách. 

160×230 mm,  brož., 176 s., 269 Kč

H. Belz, M. Siegrist

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

A JEJICH ROZVÍJENÍ

Charakteristiku kompetencí dopl-

ňují hry a cvičení k jejich rozvíjení 

(komunikace a spolupráce, řešení 

problémů, samostatnost a výkon-

nost, odpovědnost, myšlení, hod-

nocení aj.).

160×230 mm

 brož., 376 s., 369 Kč
111025

Z. Šimanovský, B. Šimanovská

HRY PRO ROZVOJ 

ZDRAVÉ OSOBNOSTI 

Zásobník her a metod, které působí jako prevence 

problémů se závislostí, pasivitou a agresivitou.

145×205 mm,  brož., 160 s., 197 Kč
111048

M. Zelinová

HRY PRO ROZVOJ 

EMOCÍ A KOMUNIKACE

Kniha představuje model tvořivě-humanistické 

výchovy, který se soustředí na osobnost dítěte.

145×250 mm,  brož., 144 s., 207 Kč
111051

Z. Šimanovský

HRY S HUDBOU 

A TECHNIKY 

MUZIKOTERAPIE

ve výchově, sociální 

práci a klinické praxi

Techniky a hry lze využít k hu dební 

a dramatické výchově i k terapii pro-

blémových jevů. 

145×205 mm

 brož., 248 s., 255 Kč
111014

J. Campbellová

TECHNIKY ARTETERAPIE

ve výchově, sociální 

práci a klinické praxi

Kromě seznámení s historií artetera-

pie a se zásadami přípravy a řízení arte-

terapeutických činností nabízí publi-

kace více než 180 námětů pro skupino-

vou arteterapii dětí i dospělých.

145×205 mm

 brož., 200 s., 207 Kč
111009

G. Azzopardi

ŘEŠÍME ÚSPĚŠNĚ TESTY 

INTELIGENCE

V úvodu pojednává autor stručně 

o formách inteligence, uvádí pří-

klady testů a radí, jak je řešit. Hlavní 

část knihy tvoří série testů a bodo-

vání odpovědí, ze kterého vychází 

hodnocení. 

145×205 mm

 brož., 216 s., 255 Kč
112028

L. Healy

PSYCHOTESTY 

U PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ

Publikace ukazuje, s jakými typy úloh se můžeme 

u přijímacích pohovorů setkat a jak postupovat 

při jejich úspěšném řešení. 

145×205 mm,  brož., 200 s., 229 Kč
112027

I. Maitland

PSYCHOTESTY 

A JAK V NICH USPĚT

Různé typy úloh, které se vyskytují v psycholo-

gických testech (slovní testy, neverbální testy, 

číselné testy, prostorové testy). 

145×205 mm,  brož., 152 s., 197 Kč
112022

Radek Pelánek

Příručka 
instruktora 
zážitkových akcí
Co jsou zážitkové akce a jaké mají 
cíle? Jak zorganizovat zážitkovou 
akci? Jak funguje instruktorský 
tým? Co je to dramaturgie akce? 
Jak dobře uvést pocitový program? 
Jak řídit diskuzi? V čem spočívá 
kouzlo tajemné atmosféry? Jak roz-
víjet tvořivost? Praktická příručka 
vysvětluje základy zážitkové peda-
gogiky, dramaturgii akcí a metodo-
logii uvádění her. Přináší přehled 
různých typů programů a jejich 
specifi k, důraz je kladen na syste-
matičnost, přehlednost a snadné 
vyhledávání námětů a zdrojů. Inspi-
raci v knize najdou pořadatelé sku-
pinových akcí v přírodě, vedoucí 
dětských oddílů, učitelé na školách 
v přírodě, organizátoři aktivit pro 
dospívající i dospělé a instruktoři 
komerčních kurzů.

111054

145×205 mm,  brož., 200 s., asi 265 Kč, ISBN 978-80-7367-353-6

Mgr. R. Pelánek, Ph.D., je odborný asistent na Fakultě informatiky MU v Brně.

Řadu let se věnuje organizování zážitkových akcí a kurzů. Je spoluautor knihy Šifry a hry s nimi (Portál, 2007).

Vyjde v 1. pololetí
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M. Foglová

TÁBOROVÉ ETAPOVÉ HRY

Etapové hry vhodné pro skupiny 

20–80 dětí ve věku od 7 do 11 let. 

Publikaci využijí vedoucí dětských 

táborů, škol v přírodě a dalších sku-

pinových akcí. 

145×205 mm

 brož., 208 s. + 8 s. příl., 259 Kč
111050

M. Zapletal

VYCHÁZKY 

A VÝLETY S DĚTMI

Náměty pro vedoucí skupin dětí na 

padesát kratších i celodenních výletů. 

Spojují zábavu s poznáním, radí, jak 

využít možnosti dané prostředím a při-

nášejí nápady, čím se na výletě zabývat. 

145×205 mm,  brož., 176 s., 209 Kč
111033

J. Brtník, J. Neuman 

ZIMNÍ HRY 

NA SNĚHU I BEZ NĚJ

Soubor her a netradičních cvičení, 

pomocí nichž lze zvládnout základy 

techniky pohybu na různých druzích 

lyží. Představují i sáňkování, skiboby, 

snowboard, sněžnice, jízdu se psy, 

zimní táboření aj.

145×205 mm,  brož., 280 s., 279 Kč
111018

J. Neuman

DOBRODRUŽNÉ HRY 

A CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

Téměř 200 námětů na nejrůznější 

typy her v přírodě i v místnosti 

(seznamovací, kontaktní, soutěživé, 

ekohry, závěrečné rituály aj.) zajistí 

všestranný program v přírodě. 

145×205 mm,  brož., 328 s., 245 Kč
111010

ZLATÝ FOND HER I

Nejúspěšnější hry, které vznikly na kurzech Prázdninové školy 

Lipnice. Hluboké zážitky a působení skupiny při řešení náročných 

situací a překonávání překážek formují osobnost účastníků.

160×230 mm,  brož., 160 s., 209 Kč
111031

J. Hrkal, R. Hanuš, ed.

ZLATÝ FOND HER II

Charakteristickými znaky her PŠL je vytváření náročných situací, 

překonávání překážek, zaměření na silné osobní prožitky, rozvoj 

sebedůvěry, komunikace, spolupráce a tvořivosti. 

160×230 mm,  brož., 168 s., 199 Kč
111012

D. Zounková (ed.)

ZLATÝ FOND HER III

Nejnovější hry shromážděné k jubileu 30 let působení Prázdninové 

školy Lipnice. Kniha obsahuje asi 60 strukturovaných her, které se 

soustřeďují na rozvoj osobnosti a vzájemných vztahů ve skupině.

160×230 mm,  brož., 160 s., 229 Kč
111052

A. Kaplan, D. Bartůněk, J. Neuman

SKÁČEME, BĚHÁME 

A HRAJEME SI NA HŘIŠTI 

I POD STŘECHOU

Hry a činnosti jsou zaměřené na 

základní pohybové dovednosti (skok, 

běh, házení). Lze je využít v hodinách 

tělesné výchovy, na škole v přírodě 

a táborech, při tréninku apod. 

145×205 mm,  brož., 152 s., 209 Kč
111039

J. Neuman

CVIČENÍ A TESTY 

OBRATNOSTI, 

VYTRVALOSTI A SÍLY

Náměty pro cvičení a pohybové testy 

pro děti i dospělé, které umožní ově-

řit si svou zdatnost, tedy vytrvalost, 

pohyblivost, sílu, rychlost, koordina-

ci a další motorické schopnosti. 

145×205 mm,  brož., 160 s., 189 Kč
111036

Majka Foglová

Etapové hry 
v přírodě 
Kniha navazuje na úspěšný titul 
Táborové etapové hry a přináší 
čtyři nové hry: Království Zlaté 
víly (13 etap), Cesta do pravě-
ku (15 etap), Zloba Vládce větrů 
(6 etap) a Věštba Chalnaka-Velké-
ho mága (10 etap). Děti se při nich 
učí mj. rozlišovat dobré a špatné 
lidské vlastnosti a vážit si hodnot 
jako je ohleduplnost, empatie, 
spolupráce a ochota pomoci dru-
hému v nouzi. Hry jsou vhodné 
pro skupiny 20 až 80 dětí ve věku 
6–11 let a určené pro delší poby-
ty v přírodě. Z publikace mohou 
čerpat celoroční inspiraci oddílo-
ví vedoucí na táborech, náčelníci 
skautských družin, organizátoři 
volnočasových aktivit na školách 
v přírodě nebo v ozdravovnách 
a pořadatelé skupinových akcí 
pro děti. 

111055

145×205 mm,  brož., 208 s., asi 289 Kč, ISBN 978-80-7367-354-3

M. Foglová je dlouholetá oddílová vedoucí, všechny hry má vyzkoušené v praxi.

Vyjde v 1. pololetí
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RÁ D C I  P R O  R O D I Č E  A  M LÁ D E Ž
S. Severe

CO DĚLAT, ABY SE VAŠE DĚTI 

SPRÁVNĚ CHOVALY

Návody, jak správně jednat v různých 

kritických situacích, když děti neposlou-

chají, ignorují výzvy, odmlouvají, hádají se 

mezi sebou, provokují rodiče k hněvivým 

výbuchům. 

160×230 mm,  brož., 200 s., 229 Kč
121039

R. G. Morrish

12 KLÍČŮ K DŮSLEDNÉ VÝCHOVĚ

Vyčerpává vás dohadování s dětmi a jejich 

neposlušnost? Kniha vám pomůže vyřešit tyto 

problémy s pomocí klíčových principů, jež 

umožňují vychovat dítě k větší zodpovědnosti. 

130×200 mm,  brož., 136 s., 189 Kč
121052

J. Prekopová, 

Ch. Schweizerová

DĚTI JSOU HOSTÉ, 

KTEŘÍ HLEDAJÍ 

CESTU

Jak z dětí vychovat osobnosti 

s tvořivým myšlením, vůlí, opti-

mistickým postojem a schop-

ností milovat. Na příkladech 

autorky ukazují, jak děti dopro-

vázet na cestě k dospělosti.

130×200 mm

 brož., 156 s., 157 Kč
121006

J. U. Rogge

DĚTI POTŘEBUJÍ 

HRANICE

Autor vychází z pojetí, že dítě 

nelze postavit do dnešního 

světa bez znalosti vlastních 

hranic. Řešení není v návratu 

k zákazům, ale ve snaze vzá-

jemně se respektovat.

160×230 mm

 brož., 136 s., 157 Kč
121020

J. U. Rogge

RODIČE URČUJÍ 

HRANICE

Je možné vychovávat partner-

sky a zůstat autoritou? Jaké 

jsou rozdíly mezi důsledností 

a trestem? Autor uvádí také 

případy z praxe, rozebírá 

možné přístupy rodičů a nabízí 

východiska. 

160×230 mm

 brož., 184 s., 235 Kč
121063

J. Prekopová

MALÝ TYRAN

Známá dětská psycholožka 

hledá kořeny nezdravé pano-

vačnosti dětí a ukazuje, jakou 

podporu děti ve svých rodičích 

a vychovatelích potřebují, aby 

se mohly nerušeně vyvíjet. 

130×200 mm

 brož., 160 s., 159 Kč
121003

Z. Matějček

CO DĚTI NEJVÍC 

POTŘEBUJÍ

Poutavá, často velmi osobní 

a hluboká zamyšlení známého 

dětského psychologa probírají 

potřeby dětí a úkoly rodičů, 

vychovatelů i psychologů.

160×230 mm

 brož., 112 s., 137 Kč
121009

E. Antier

AGRESIVITA DĚTÍ

Rodiče často nevědí, co si počít 

s agresivitou dítěte. Agresivita 

je však pro vývoj dítěte nezbyt-

ná. Výchova tedy nemá spočí-

vat v tom, aby tuto sílu úplně 

potlačila, ale aby ji usměrnila. 

130×200 mm

 brož., 104 s., 159 Kč
121056

Jiřina Prekopová, 
Christel Schweizerová

Neklidné dítě
Dvě třetiny českých rodičů se do-
mnívají, že jejich děti jsou výraz-
ně neklidnější a nesoustředěnější 
než děti ostatní. Někdy to není 
jen subjektivní pocit plynoucí ze 
snížené tolerance přirozeného 
dětského temperamentu. Některé 
děti svou zvýšenou dráždivostí, 
neposedností a rozjíveností dová-
dějí k zoufalství rodiče, učitele, 
vychovatele i lidi, k nimž nemají 
žádný vztah. Neklid se u nich stá-
vá vývojovou poruchou, kterou je 
třeba brát vážně. 
Kniha vysvětluje příčiny hyperak-
tivity vrozené i získané, přináší po-
znatky z oblasti neurofyziologie 
i sociologie a seznamuje s mož-
nostmi nápravy -terapie. Nabízí 
podporu a rady rodičům neklid-
ných dětí, doporučení učitelkám 
v mateřských školách a pedago-
gům ZŠ. 

121011

160×230 mm,  brož., 152 s., asi 225 Kč, ISBN 978-80-7367-351-2

Dr. J. Prekopová je uznávaná dětská psycholožka, zabývá se vývojovými poruchami. Žije v Německu. 

V Portálu vyšly její knihy Když dítě nechce spát, Malý tyran a Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

Dr. Ch. Schweizerová je dětská lékařka, spoluautorka knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.

Vyjde v 1. pololetí
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Z. Matějček

CO, KDY A JAK 

VE VÝCHOVĚ DĚTÍ

Klíčová období ve vývoji dítěte a úkoly, 

které by v nich měl mít dobrý rodič, a cen-

né rady o vývoji a výchově dítěte již od 

narození, v předškolním i školním věku. 

160×230 mm,  brož., 144 s., 159 Kč
121017

R. Niesel, W. Griebel

POPRVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vstup dítěte do mateřské školy klade na 

dítě a rodiče náročné požadavky. Kromě 

rad, jak zvládnout s tím spojené problémy, 

nechybí informace o zralosti dítěte a jeho 

přizpůsobování se životu v mateřské 

škole.

130×200 mm,  brož., 104 s., 159 Kč
121062

K. E. Allen, L. R. Marotz

PŘEHLED VÝVOJE DÍTĚTE

od prenatálního období 

do 8 let

Pro každé období popisují autorky 

tělesný, pohybový, rozumový a sociální 

vývoj a vysvětlují, co je možné od dítěte 

v určitém období očekávat a jak v přísluš-

ném období rozvíjet dětské schopnosti 

a dovednosti. 

160×230 mm,  brož., 192 s., 297 Kč
121065

Z. Matějček

PO DOBRÉM, 

NEBO PO ZLÉM?

Význam odměn a trestů ve výchově je 

stále týž. Jen v různých dobách se jedno 

nebo druhé více zdůrazňuje a praktiku-

je. Prof. Matějček radí rodičům proč, jak 

a kdy dát ve výchově dětí pochvalu nebo 

trest. 

130×200 mm,  brož., 112 s., 117 Kč
121005

E. Rigon

NEPOŘÁDEK

Autorka radí, jak vést děti v závislosti na jejich 

věku k osvojení pravidel pořádku. Zdůrazňuje 

význam tvořivé činnosti a hry pro rozvoj smyslu 

dítěte pro pořádek a pro zlepšení sociability. 

115×190 mm,  brož., 104 s., 127 Kč
122002

D. Dalloz

LHANÍ

To, co my dospělí považujeme za lež, v sobě 

může signalizovat existenci nějakého problému. 

Autorka upozorňuje na úskalí vžitých představ 

a popisuje způsoby nápravy. 

115×190 mm,  brož., 112 s., 127 Kč
122001

J. M. Healey

LEVÁCI A JEJICH VÝCHOVA

Informace a rady, jak rozpoznat leváka již v raném 

věku, jak dítěti pomoci překonávat možná úskalí 

a rozvíjet jeho přednosti, jak spolupracovat s uči-

teli v mateřské i základní škole. 

130×200 mm,  brož., 112 s., 169 Kč
121048

A. Ben-Tovim, D. Boyd

HUDEBNÍ NÁSTROJ A NAŠE DÍTĚ

Krok za krokem vedou autoři rodiče dětí od 5 do 

14 let k výběru správného hudebního nástroje 

pro jejich dítě podle toho, jaké má k určitému 

instrumentu fyzické i psychické předpoklady.

130×200 mm,  brož., 136 s., 209 Kč
121082

M. Pédroletti

OD ŠPLOUCHÁNÍ K PLAVÁNÍ 

Metoda, jak s dítětem od nejútlejšího věku společ-

ně objevovat vodu a jak ho začít učit plavat pomocí 

her a cviků. Součástí kapitol jsou upozornění, na co 

je třeba dávat pozor z hlediska bezpečnosti. 

130×200 mm,  brož., 120 s., 199 Kč
121079

Jana Kropáčková

Budeme mít 
prvňáčka
Rady pro rodiče dětí od 5 let

Zvládne naše dítě nástup do 
základní školy? Půjde mu učení, 
zvykne si na nový režim, nebu-
de unavené z povinností a úko-
lů? Dostane hodnou učitelku, 
najde si ve třídě kamarády 
a prosadí se mezi nimi? Nepro-
jeví se u něho porucha učení? 
Autorka shrnuje názory na to, 
kdy je dítě zralé na vstup do 
školy a jak má být na něj připra-
veno. Nabízí kritéria pro výběr 
ZŠ a zamýšlí se nad důvody 
stále častějších odkladů školní 
docházky. Radí, jak připravit 
dítě na zápis do ZŠ, jak ho moti-
vovat a nestresovat. Kniha je 
psána pro rodiče předškoláků. 
Mohou ji využít i učitelky MŠ 
a studující bakalářského oboru 
učitelství pro MŠ.

121087

130×200 mm,  brož., 136 s., asi 169 Kč, ISBN 987-80-7367-359-8

PhDr. J. Kropáčková, Ph.D., se na katedře primární pedagogiky PedF UK podílí na přípravě budoucích učitelů 

1. stupně ZŠ i učitelek MŠ. Vede seminář Vstup dítěte do ZŠ. 

Vyjde v 1. pololetí
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J. U. Rogge

VÝCHOVA DĚTÍ 

KROK ZA KROKEM

Rady k výchově dítěte od početí až 

k počátkům dospívání. Autor se neu-

chyluje jen k teorii, ale uvádí příklady ze 

života spojené s moudrými návody, jak 

řešit složité výchovné situace. 

160×230 mm,  brož., 268 s., 339 Kč
121080

N. Laniado

JAK ODMALIČKA ROZVÍJET 

INTELIGENCI DĚTÍ

Jak rozvíjet u dětí schopnosti považo-

vané pro rozvoj intelektu za základní – 

myšlenkovou fl exibilitu, jazykové vyja-

dřování, logické a symbolické myšlení, 

kreativitu, schopnost zkoumání. 

130×200 mm,  brož., 112 s., 159 Kč
121061

N. Laniado

MÁTE NEKLIDNÉ DÍTĚ?

Je vaše dítě náladové, nezvladatelné 

a panovačné? Nevydrží u žádné činnos-

ti? Autorka pomocí příkladů dává rady, 

jak jednat s neklidnými a nezvladatel-

nými dětmi a jak jim pomáhat. 

130×200 mm,  brož., 112 s., 159 Kč
121054

I. Gravillon

SPÁNEK MALÝCH DĚTÍ

Instruktivní kniha vysvětluje, proč se 

děti v noci probouzejí, proč usínají poz-

dě a radí, jak reagovat, když malé děti 

odmítají jít spát nebo se často probou-

zejí, co dělat, trápí-li je zlé sny.

115×190 mm,  brož., 112 s., 137 Kč
122007

K. Rulíková

DVOJČATA 

Vývoj a výchova dvojčat a vícerčat od početí po 

pubertu, průběh a možná rizika vícečetného 

těhotenství, kojení dvojčat, psychický vývoj dvoj-

čat a jejich vztahy v různých věkových obdobích. 

130×200 mm,  brož., 144 s., 189 Kč
121046

A. Bacus

PRVNÍ ROK VAŠEHO DÍTĚTE

Kniha odpovídá na nejrůznější otázky, které si 

rodiče kladou během růstu dítěte v prvním roce 

jeho života, co dělat, aby se dítě správně vyvíjelo 

po stránce tělesné i psychické, jak si počínat při 

nejrůznějších problémech.

160×230 mm,  brož., 160 s., 209 Kč
121068

A. Bacus

VAŠE DÍTĚ VE VĚKU OD 1 DO 3 LET 

Kompendium všeho, co potřebují vědět rodiče 

při péči o dítě ve věku od 1 do 3 let a při jeho 

výchově (vývoj osobnosti, rozvoj řeči, sociabilita, 

hry a hračky, jídlo, psychologické a výchovné 

otázky aj.). 

160×230 mm,  brož., 176 s., 239 Kč
121053

A. Bacus

VAŠE DÍTĚ VE VĚKU OD 3 DO 6 LET

Vývoj dítěte od 3 do 6 let po šestiměsíčních eta-

pách. V každé z kapitol autorka uvádí praktické 

rady (spánek, příprava na školu, dětské otázky, 

problémy s oddělením od rodičů, nemoci aj.). 

160×230 mm,  brož., 184 s., 245 Kč
121058

S. Gurrentz

MAMINKOU SPOKOJENĚ 

A BEZE STRESU

Kniha nabízí maminkám řadu praktických infor-

mací, rad a podnětů k tomu, jak spojit odpovědné 

a radostné rodičovství s časem pro sebe, se svými 

osobními i profesními zájmy. 

160×230 mm,  brož., 228 s., 285 Kč
121051

Edith Harding-Esch, Philip Riley

Bilingvní rodina
Příručka poskytuje informace všem 
rodičům, kteří vychovávají své děti 
v bilingvním prostředí. Pomůže jim 
uchopit všechny faktory, které bilin-
gvní výchovu ovlivňují, a nabíd-
ne jim rozličná řešení problémů, 
s nimiž se bilingvní rodina potýká. 
Informace doplňuje množství pří-
padových studií. Závěrečná část 
knihy obsahuje abecedně řazený 
rejstřík hesel.
Autoři vycházejí z vlastní zkuše-
nosti rodičů vychovávajících své 
děti v bilingvním prostředí a zpro-
středkovávají i zkušenosti jiných 
bilingvních rodin, se kterými při 
psaní knihy spolupracovali.
Kniha je určena nejen rodinám 
dětí, kteří vychovávají své děti 
v dvojjazyčném prostředí, ale 
i dalším zájemcům o multikultur-
ní prostředí.

121088

130×200 mm,  brož., 224 s., asi 299 Kč, ISBN 987-80-7367-358-1

E. Harding-Esch, P. Riley jsou odborníci na poli aplikované lingvistiky.

Vyjde v 1. pololetí
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121084

A. Bacus

Mé dítě si věří
Aby si dítě věřilo, je třeba 
poznat a vymezit jeho 
strachy a úzkosti, správně 
na ně reagovat a vést ho 
tak, aby si bylo jisté samo 
sebou. Autorka dává po-
drobné rady a vysvětlení, 
která jsou ilustrována 
konkrétními příklady. Ob-
jasňuje, jak a proč děti 
odmalička v jednotlivých 
věkových obdobích smě-
řovat.

130×200 mm

 brož., 160 s., 199 Kč

121083

B. Ferrero

Vychovávej 
jako 
Don Bosco
Autor převádí preven-
tivní výchovný systém 
zakladatele salesiánů do 
rodičovské praxe. V jeho 
pojetí je výchova stálé 
dobrodružství, kde rodi-
če berou své děti vážně, 
akceptují je jako samo-
statné osobnosti, váží si 
jejich názorů, ale přitom vědí, že děti potřebují moudré 
a laskavé vedení někoho zkušenějšího. 

130×200 mm,  brož., 144 s., 159 Kč

P. H. Berneová, M. Savary

JAK NEVYCHOVAT 

DÍTĚ S POCITEM 

MÉNĚCENNOSTI

Přehled 63 principů s řadou příkladů 

pomůže dospělým jednat tak, aby 

u dětí posilovali pocit sebedůvěry.

160×230 mm,  brož., 136 s., 159 Kč
121030

B. Ferrero

ŠŤASTNÍ RODIČE

Jak děti vést k vzájemné komunikaci, 

radosti ze hry a sportu, k rozumnému 

využití volného času. Knihu lze číst 

jako rádce pro život v rodině nebo jako 

duchovní inspiraci v běžném životě.

130×200 mm,  brož., 152 s., 159 Kč
121059

J. Hašplová

MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ

Názorné uvedení do techniky masáží 

dětí a kojenců je určeno především 

rodičům. Poslouží však také pediat-

rům a v mateřských centrech. 

160×230 mm,  brož., 120 s., 159 Kč
121037

I. Dolínková

CVIČÍME S KOJENCI 

A BATOLATY 

Cvičení s kojenci a s batolaty pro jejich 

zdravý vývoj. Kniha uvádí vhodná cvi-

čení pro děti od narození do 3 let a radí, 

jak příznivě působit na celkový vývoj. 

Knihu mohou využít i rehabilitační 

pracovníci.

160×230 mm,  brož., 144 s., 209 Kč 
121 074

H. Chvátalová

300 RAD PRO PRVNÍ ROK 

S DÍTĚTEM 

Rady a nápady pro první rok života 

dítěte (výživa, péče o pokožku, spánek, 

cvičení s kojencem a masáže, imunita 

a očkování, hračky, plavání a saunová-

ní, nemoci a postižení aj.). 

105×145 mm,  brož., 320 s., 209 Kč
121075

P. Warner

333 NÁPADŮ PRO ŽIVOT 

S BATOLETEM 

Kapitoly jsou zaměřeny na všechny 

oblasti života dítěte: výživa, hygiena, 

spánek, zdraví, kázeň, rozvoj motori-

ky a řeči, rozumový, psychický, emo-

cionální a sociální rozvoj aj. 

105×145 mm,  brož., 360 s., 209 Kč
121069

A. Bacus

DÍTĚ PLÁČE – CO DĚLAT

Jak rozeznat různé typy dětského plá-

če u dětí od narození do přibližně jed-

noho roku a jak na ně reagovat. Autor-

ka dává praktické rady a upozorňuje 

na způsoby jednání rodičů, kterým je 

třeba se vyhnout. 

130×200 mm,  brož., 144 s., 199 Kč
121078

V. Weigert

VŠECHNO O KOJENÍ

Kniha připravuje matku na začátky 

kojení a neopomíjí ani situace, kdy se 

kojení stává problémem (alergie dítě-

te nebo matky, pláč kojence při kojení, 

narušený spánek aj.). 

130×200 mm,  brož., 160 s., 209 Kč 
121073

G. Teusen, I. Goze-Hänel

PRENATÁLNÍ 

KOMUNIKACE

Knížka pomáhá nastávajícím mamin-

kám vnímat projevy jejich dítěte a poro-

zumět jim. S dítětem je tedy možné 

navázat intenzivní vztah ještě dříve, než 

dojde k prvnímu skutečnému doteku. 

115×190 mm,  brož., 80 s., 127 Kč
122008

H. Chvátalová

MALÁ POVZBUZENÍ 

PRO MÁMY A TÁTY

Drobné úvahy a příběhy na témata 

rodičovství a výchovy, které mohou 

být podnětem k zamyšlení nad tím, co 

je ve vztahu k dítěti podstatné a kde 

mají rodiče čerpat posilu.

115×160 mm,  brož., 136 s., 137 Kč
122009

J. Hašplová

MASÁŽE DETÍ A DOJČIAT

Úspěšná příručka pro rodiče ve sloven-

ském jazyce.

160×230 mm

 brož., 120 s., 159 Kč, 225 Sk
121072
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121085

J. P. Sauzède, A. Sauzède-Lagarde

Spokojené soužití 
v nové rodině
Po rozchodu partnerů se někdy vytvoří nová rodina, 
do níž přibudou další členové, a je nutné nově struktu-
rovat vztahy. Autoři rozebírají typické situace a dávají 
na výběr řešení, která komentují. Cílem je pomoci čte-
nářům, aby si promysleli způsoby řešení situací a vybrali, 
který se pro ně nejlépe hodí. 

160×230 mm,  brož., 160 s., 255 Kč

S. Biddulph

TAJEMSTVÍ 

VÝCHOVY 

ŠŤASTNÝCH DĚTÍ

Podněty a rady, jak žít s dět-

mi a vychovávat je k jejich 

plné spokojenosti. Tajem-

ství výchovy šťastných dětí 

nachází autor v takové lásce 

rodičů, která je citlivá, ale při 

výchově nedělá ústupky. 

160×230 mm

 brož., 136 s., 167 Kč
121036

S. Biddulph

PROČ JSOU 

ŠŤASTNÉ DĚTI 

ŠŤASTNÉ

Praktická kniha nabízí pomoc 

při komunikaci s dětmi od 

nejútlejšího věku do dospívá-

ní (pozitivní výchova, pomoc 

dětí s domácími pracemi, 

reakce na dětský vzdor, úlo-

ha otce aj.).

160×230 mm

 brož., 144 s., 159 Kč
121025

É. Bidat, Ch. Loigerot 

ALERGIE U DĚTÍ

Přehledný a vyčerpávající zdroj informa-

cí, více než sto odpovědí na nejčastější 

otázky spojené s alergií u dětí. Kniha 

pomáhá pochopit alergie, ale samozřej-

mě nenahrazuje lékařskou péči. 

160×230 mm,  brož., 152 s., 235 Kč
121064

M. J. Einzig, T. H. Hart

DOMÁCÍ LÉKAŘ PRO RODIČE

V seznamu více než 200 běžných dět-

ských nemocí, úrazů a dalších zdravot-

ních problémů jsou uvedeny příznaky 

onemocnění, prevence, doporučení pro 

základní pomoc. 

130×200 mm,  váz., 240 s., 287 Kč
121070

G. Trapani, E. Bertino a kol.

PRVNÍ POMOC 

A ZDRAVÍ DÍTĚTE

První část je věnována poraněním a krizo-

vým situacím, které vyžadují neodkladný 

zásah dospělého, než bude dítě předáno 

do péče lékaře. Druhá část probírá dětské 

nemoci a poruchy.

130×200 mm,  brož., 144 s., 175 Kč
121076

O. Illková, L. Nečasová, Z.Vašíčková

ZDRAVÁ VÝŽIVA 

MALÝCH DĚTÍ

Výživa v těhotenství, stravování kojence, 

batolete i dítěte v předškolním věku. Kaž-

dá kapitola uvádí vhodný způsob výživy 

a obsahuje několik receptů, celkem je 

v knize asi 200 receptů. 

160×230 mm,  brož., 200 s., 229 Kč
121071

S. Bonnot-Matheron 

NECHUŤ K JÍDLU

Autorka nabízí užitečné rady 

podle věku a situace dítěte. 

Problematika je probírána 

postupně od otázek kolem 

kojení a odstavování až po 

problematiku jídla u dětí 

mladšího školního věku.

115×190 mm

 brož., 112 s., 127 Kč
122003

Dominique-Adèle Cassuto, 
Sophie Guillou

Když chce 
dcera hubnout
Rady pro rodiče dospívajících dívek

Rodiče často řeší rozhodnutí svých 
dospívajících dcer začít s dietou 
a hubnutím. Dívky bývají ovlivně-
ny vzhledem mediálních hvězd 
a modelek, někdy se ovlivňují 
navzájem a neuvědomují si, že pro 
dospívající může být rozhodnutí 
hubnout nebezpečné. Následky 
striktních diet pro ně mohou být 
mnohdy katastrofální. Autorky kni-
hy poskytují rodičům dívek rady, jak 
v takových případech postupovat, 
jak zjistit, zda jsou obavy z tloušťky 
oprávněné, nebo ne, jak reagovat, 
když přílišná váha je jen přesvědče-
ním dotyčné dívky, jak zavést správ-
né stravovací návyky a co dělat, má-
li dívka opravdu stabilní nadváhu.
Kniha je určena rodičům dospívají-
cích dívek (přibližně od 12 let).

121086

130×200 mm,  brož., 96 s., asi 155 Kč, ISBN 978-80-7367-357-4

Dr. D. Cassuto, lékařka zabývající se správnou výživou, denně přijímá ve své ordinaci dospívající stěžující si na svou 

váhu – důvodně i bezdůvodně. 

S. Guillou je žurnalistka, spolupracuje s různými autory, pomáhá jim v popularizačním zpracování psychologické tematiky.

Vyjde v 1. pololetí
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S. Biddulph

VÝCHOVA KLUKŮ

Známý autor uplatňuje dlouholeté 

zkušenosti z vedení rodičů. Respek-

tuje vývojové odlišnosti mezi chlapci 

a dívkami a snaží se vést rodiče 

k moudrému rozlišování vývojových 

specifi k obou pohlaví.

130×200 mm,  brož., 168 s., 225 Kč
121077

G. Preuschoff 

VÝCHOVA DÍVEK

Výchova děvčat od raného dětství do 

počátků dospívání. Autorka respek-

tuje realitu dnešního světa a snaží se 

u rodičů rozvinout vnímavost a lásku 

k dětem, než jim vnucovat hotové 

odpovědi. 

145×205 mm,  brož., 160 s., 225 Kč
121081

B. Trélaün

PŘEKONÁVÁNÍ 

KONFLIKTŮ V RODINĚ

Kniha vede čtenáře ke zvládání kon-

fl iktů mezi členy rodiny a ukazuje, 

jak jim předcházet a naznačuje cestu, 

jak překonávat konfl ikty dětí a rodičů 

s dětmi od nejmladšího věku. 

130×200 mm,  brož., 136 s., 187 Kč
121067

K. West

NOVÁKOVI 

POTŘEBUJÍ POMOC 

Čtenář je spolu s rodiči Novákovými kon-

frontován s výchovnými situacemi, týka-

jícími se dětí ve věku 5, 7 a 9 let. Vždy 

má možnost rozhodnout se pro některé 

výchovné řešení a zjistit jeho důsledky.

160×230 mm,  brož., 248 s., 307 Kč
121057

P. Delaroche

RODIČE, 

NEBOJTE SE ŘÍKAT NE

Autor se zabývá nutností užívání 

a výběru trestů při výchově, odůvod-

ňuje požadavek pevné výchovy bez 

výstřelků přísnosti a uvádí příklady 

z praxe.

160×230 mm,  brož., 144 s., 199 Kč
121040

L. a R. Eyrovi

JAK NAUČIT DĚTI 

HODNOTÁM

Kniha se soustředí na dvanáct život-

ních hodnot, které mohou být díky 

řadě nápadů pro činnosti s dětmi 

začleněny do výchovy podle věku 

(dítě v předškolním věku, školák 

a dospívající). 

160×230 mm,  brož., 160 s., 207 Kč
121038

L. E. Shapiro

EMOČNÍ INTELIGENCE 

DÍTĚTE A JEJÍ ROZVOJ

Autor předkládá rodičům řadu podně-

tů k tomu, jak děti podpořit v navazo-

vání nových vztahů, jak je motivovat 

k dobrým výkonům, podporovat jejich 

vytrvalost apod.

160×230 mm,  brož., 272 s., 297 Kč
121032

H. Smith

DĚTI A ROZVOD

Autorka nabízí čtenářům řadu infor-

mací a podnětů, jež mohou pomoci 

dětem i jejich rodičům rozvodovou 

situaci zvládnout a vyhnout se obtížím, 

jež nejsou nutné. 

160×230 mm,  brož., 184 s., 265 Kč
121060

E. Antier

DÍTĚ TOHO DRUHÉHO

Rady jak jednat s dítětem z předcho-

zího partnerova vztahu, jak s ním 

navázat přátelský vztah a jak jednat 

s dítětem během návštěv i delších 

pobytů v nové rodině.

160×230 mm,  brož., 144 s., 229 Kč
121066

N. Laniado

DĚTI A PENÍZE

Autorka pomocí příkladů a rad pomá-

há nacházet odpovědi na otázky: Jak 

vést děti k odpovědnosti? Kdy začínají 

chápat hodnotu peněz? Jak odpovídat 

na jejich žádosti o peníze? 

130×200 mm,  brož., 120 s., 157 Kč
121049

S. Schneiderová

CO BY MĚLI KLUCI 

VĚDĚT O LÁSCE

Odpovědí na otázky chlapců v dospí-

vání může být tato živě a srozumitel-

ně napsaná kniha, která nabízí řadu 

užitečných podnětů a rad.

130×200 mm,  brož., 144 s., 179 Kč
125023

S. Schneiderová

CO BY MĚLY DÍVKY 

VĚDĚT O LÁSCE

Užitečná kniha nabízí řadu podnětů 

a rad a nevyhýbá se žádným otázkám, 

které by si mohli dospívající klást. Kni-

ha je určena dospívajícím dívkám ve 

věku od 12 let a jejich rodičům.

130×200 mm,  brož., 160 s., 189 Kč
125022

S. Movsessian

DOSPÍVÁNÍ DÍVEK

Na stránkách této knížky, doplněné 

mnoha barevnými obrázky, najdou 

mladé čtenářky informace o pubertě. 

Autorka mluví otevřeně o  tělesných 

i psychických změnách, nevyhýbá se 

ani velmi intimním tématům. 

205×205 mm,  brož., 128 s., 239 Kč
125026

G. Price

DOSPÍVÁNÍ KLUKŮ

Knížka vede kluky k tomu, aby svou 

pubertu přijali bez předsudků a s ote-

vřeností, která jim umožní mluvit 

s kamarády i důvěryhodnými dospě-

lými o všech problémech, které je 

právě trápí. 

205×205 mm,  brož., 128 s., 239 Kč
125027

E. Giordano, T. Lasconi, G. Boscato

PROČ ZROVNA JÁ!

Autoři oslovují kluky a děvčata ve věku 

od třinácti do sedmnácti let a nabízejí 

jim inspiraci pro řešení řady každoden-

ních problémů týkajících se přátelství, 

vlastní identity, sexuality, školy. Ke 

každému tématu je pro lepší sebepo-

znání připojen test s vyhodnocením. 

130×200 mm,  brož., 136 s., 175 Kč
125024
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113068

Z. K. Slabý

Nedokončené 
pohádky
Soubor pohádek s otevřeným 
koncem inspiruje dětskou 
fantazii, probouzí předsta-
vivost a zároveň schopnost 
slovního vyjádření. Autor 
nechal dětem prostor na 
dotvoření pohádek a svá roz-
uzlení pak zařadil na konec 
knihy. K několika pohádkám 
přidal na ukázku i dokonče-
ní dopsaná dětmi. Ilustrace 
Adolf Born.
145×205 mm,  brož., 104 s., 187 Kč

149008

D. Krolupperová

Putování za 
nejmocnějším 
kouzlem
Napínavý příběh holčičky, 
která najde zvláštní prstýnek. 
Kamínek tvoří zakletá slza, 
která jednou za sto let rozta-
je. Když roztaje jinde než na 
nádvoří zámku lesní pohád-
kové říše, zastaví se běh 
vody a uschne celý les. Na 
záchranné cestě dívka pozná, 
že nejmocnějším kouzlem je 
sebedůvěra a přátelství.

165×235 mm,  váz., 56 s., 159 Kč

Z. Pospíšilová

POHÁDKY PŘED SPANÍM

Pohádkové příběhy osloví zejména 

děti předškolního věku od 4 let, ale 

budou se líbit i začínajícím školákům 

jako první čtení. Jsou v nich nenásilně 

začleněny prvky výchovného poučení. 

165×235 mm,  váz., 144 s., 239 Kč
149007

E. Müllerová

PŘÍBĚHY 

Z MĚSÍČNÍ HOUPAČKY

Do každé z 34 pohádek pro děti od 

4 let jsou včleněna cvičení autogenní-

ho tréninku. Postupně se děti učí lépe 

se soustředit, nerozptylovat se a kon-

centrovat pozornost na jediný úkol. 

145×205 mm ,  brož., 112 s., 125 Kč
113009

M. Molicka

PŘÍBĚHY, KTERÉ LÉČÍ 

Příběhy mají terapeutické poslání. 

Nabízejí nový pohled na situaci, v níž 

se dítě nachází (nové prostředí ve škole, 

nemoc, dočasná izolace od rodičů, kon-

fl ikt s vrstevníky aj.), i východisko z ní.

145×205 mm

 brož., 142 s. + 8 s. příl., 235 Kč
113066

Z. Pospíšilová 

HÁDÁM, HÁDÁŠ, HÁDÁME

Kniha veršovaných hádanek je dopro-

vázena barevnými ilustracemi. Hádat 

lze na témata: zvířata, ovoce a zelenina, 

dopravní prostředky, naše tělo a oble-

čení, věci kolem nás a rostliny. Kniha se 

zároveň stává malou obrazovou ency-

klopedií pro nejmladší čtenáře. 

145×205 mm,  brož., 104 s., 179 Kč
113069

V. Gebhartová 

ŘÍKADLA A HRY 

PRO NEJMENŠÍ 

Soubor říkadel a her zábavným způso-

bem přispívá k rozvoji řeči malých dětí. 

Důležitou součástí knihy jsou barevné 

ilustrace, které doprovázejí text a jsou 

základem zábavných úkolů. 

145×250 mm,  váz., 128 s., 209 Kč
113063

Zuzana Pospíšilová

Poznáváme 
písmenka 
Bohatě barevně ilustrova-
ná knížka pro předškolá-
ky i pro začínající školáky 
s básničkami a jednodu-
chými úkoly, které podpo-
rují verbální myšlení. Úkoly 
vycházejí z milých ilustrací 
Evy Rémišové. Děti mohou 
například doplňovat chy-
bějící písmena ve slově, 
počítat písmenka, vizuálně 
hledat slova shodná s před-
lohou, doplňovat logicky 
opakující se řadu písmen, 
určovat počáteční hlásky 
zobrazených předmětů aj. 
Knížka je vhodná pro před-
školáky, kteří se hravou for-
mou s písmeny seznamují, 
ale také pro žáky prvních 
tříd, kteří si písmena abece-
dy postupně osvojují.

113071 

160×230 mm,  váz., 96 s., asi 185 Kč, ISBN 978-80-7367-356-7

Z. Pospíšilová je dětská psycholožka, matka dvou dětí a autorka mnoha dětských knih veršů a pohádek, které 

publikuje v Portálu i v jiných nakladatelstvích. V Portálu vyšly její knihy Hádanky a hříčky nejen se slovíčky, Hádám, 

hádáš, hádáme, Pohádky před spaním. 

Vyjde v 1. pololetí

Náměty na výtvarné činnosti a hry s dětmi, zábavná cvičení pro rozvoj řeči a logic-
kého uvažování najdete také na stranách 42–48.
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J. Hiršal, B. Grögerová

CO SE SLOVY 

VŠECHNO POVÍ

Knížka jazykových her a rébusů, které 

podněcují dětskou jazykovou vyna-

lézavost a tvořivost. Podporují také 

komunikaci a spolupráci mezi dětmi. 

145×205 mm,  brož., 48 s., 127 Kč
113064

A. Hart-Davis 

LIŠÁCKÉ HÁDANKY 

A HLAVOLAMY

Příběhy dětí, zvířat, kouzelníků, 

detektivů, cyklistů, farmářů, strojvůd-

ců končí otázkou. Při hledání řešení se 

zábavnou formou rozvíjí logické myš-

lení a děti ve věku od 9 let si procvičují 

své matematické schopnosti. 

145×205 mm,  brož., 96 s., 155 Kč
113062

M. Veselý

PŘÍPADY 

INSPEKTORA KOPŘIVY

K rozluštění krátkých detektivních 

příběhů s otevřeným koncem čtenář 

potřebuje bystrou mysl, smysl pro 

detail i pro celek, logické uvažování 

i znalost fyzikálních zákonitostí.

145×205 mm,  brož., 96 s., 149 Kč
113054

J. Sukach

DETEKTIV RYCHLÍK 

ZASAHUJE

Kriminalista Rychlík odhaluje pod-

vody, loupeže i vraždy a spolupráci 

při řešení případů nabízí i čtenářům. 

Na konci každého příběhu čeká na 

čtenáře otázka, na kterou mají nalézt 

odpověď. 

145×205 mm,  brož., 96 s., 159 Kč
113058

L. Brožek, J. Drahorád

KRIMINÁLNÍ PŘÍPADY PRO 

DETEKTIVY ZAČÁTEČNÍKY

Sto detektivních případů poslouží jako 

zábava, při které se rozvíjí vnímání 

a schopnost postřehnout i zdánlivě 

nedůležité podrobnosti. 

145×205 mm,  brož., 144 s., 169 Kč
113023

K. Fanning

ODHALENÍ ZLOČINU 

Školáci Tom a Líza sledují stopy zlo-

dějů a otevírá se před nimi vzrušující 

svět hádanek, hlavolamů a záhad. 

Vyřešení každé záhady či hlavolamu 

poskytne čtenáři klíč k další části pří-

běhu a dobrodružným úkolům. 

145×205 mm,  brož., 128 s., 175 Kč
113044

K. Fanning

V MOCI KOUZEL

Tom a Líza zažijí mnohá dobrodružství, 

když se ukáže, že jejich nová učitelka 

je čarodějnice. Musí spolu se čtenáři 

splnit různé úkoly a vyluštit hádanky, 

aby čarodějnici přemohli. 

145×205 mm,  brož., 128 s., 175 Kč

113052

K. a J. Smolíkovi

VE ŠKOLE STRAŠÍ

Petka, která nastoupila do čtvrté třídy 

nové školy, neunikne partě, která kde-

komu znepříjemňuje život. Pomůže 

jí školník-duch? Napínavý příběh se 

spoustou hádanek pro děti od 8 let.

145×205 mm,  brož., 120 s., 197 Kč

113061

K. a J. Smolíkovi

CHYŤTE BYCHA

Každý se může zúčastnit dobrodruž-

ného putování do tajemné země za 

tabulí. Nesmí se jen zaleknout úkolů, 

hádanek, rébusů a labyrintů, které na 

děti od 8 let na stránkách číhají. 

145×205 mm,  brož., 120 s., 175 Kč

113041

K. Fanning

CESTA VIKINGŮ

Tom a Líza se ocitnou v osmém století 

mezi divokými Vikingy, kteří chtějí zís-

kat nejcennější poklad světa. V honbě 

za pokladem musí oba vyluštit nejrůz-

nější záhady a hlavolamy. 

145×205 mm,  brož., 128 s., 165 Kč
113035

Z. Pospíšilová

HÁDANKY A HŘÍČKY 

NEJEN SE SLOVÍČKY

Hry, hádanky a úkoly ve formě básni-

ček s ilustračním obrázkem pro děti 

od 7 do 11 let. Najdeme tu zveršovaný 

úkol k počítání, básničky s přesmyčka-

mi a další náměty pro rozvoj řeči.

145×205 mm,  brož., 96 s., 149 Kč
113060

R. Blum

HLAVOLAMY, HRY 

A KARETNÍ TRIKY 

Prostřednictvím zábavných cvičení, 

her a hádanek děti rozvíjejí schopnost 

logicky myslet, řešit matematické úlo-

hy, podněcují svou představivost a učí 

se dovednosti formulovat problém. 

145×205 mm,  brož., 128 s., 169 Kč
113048

Mago Sales

KOUZELNICKÁ ŠKOLA

V rámci dobrodružné cesty malého 

kouzelníka se děti seznamují s kouzly. 

Za každou kapitolou najdou popisy 

kouzel, komentář, jak kouzla vypa-

dají při předvádění a slovní doprovod 

k nim.

145×205 mm,  brož., 208 s., 265 Kč
113051

E. R. Churchill

KOUZELNÁ KNÍŽKA 

OPTICKÝCH ILUZÍ

Ve světě optických iluzí se předměty 

vznášejí, otáčejí, mění barvu, zakři-

vují se. Autor nabízí čtenářům mož-

nost vyzkoušet si mnoho nečekaných 

objevů na vlastní oči a pochopit, proč 

optické iluze vznikají. 

145×205 mm,  brož., 128 s., 167 Kč
113040
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V. Krumphanzlová

KNÍŽKA PRO CHYTRÉ DĚTI

Hádanky a hlavolamy pro děti od 7 do 

12 let. Hledání správných řešení rozvíjí 

logické myšlení, pozornost, vnímání, 

představivost a vědomosti z různých 

oblastí poznání. 

160×230 mm,  brož., 128 s., 175 Kč
113033

M. Postránecký 

CVIČÍME POSTŘEH 

A LOGIKU

Úlohy napomáhají rozvoji postřehu, 

prostorového vnímání a orientace 

a podporují úsudek a logické myšlení. 

Kniha zábavnou formou napomáhá 

k tréninku těchto dovedností. 

160×230 mm,  brož., 104 s., 149 Kč
113038

M. Golick

50 KARETNÍCH HER 

PRO BYSTRÉ HLAVY

Hry pro děti ve věku 6 až 9 let rozvíjejí 

paměť, schopnost plánovat strategii, 

rychle opravit chybu, počítat a správ-

ně odhadovat, ale také spolupracovat 

se spoluhráčem. 

145×205 mm,  brož., 128 s., 179 Kč
113053

M. Rios

SUDOKU PRO DĚTI

V knize je 77 snazších úloh vhodných 

pro děti ve věku od 8 let. Úlohy však 

mohou luštit i dospělí začátečníci. 

145×205 mm,  brož., 96 s., 99 Kč
113059

J. Kincherová

PSYCHOLOGICKÉ TESTY 

PRO KLUKY A DĚVČATA

Psychologické testy pro mládež od 

12 let, ale i pro každého, kdo se chce 

o sobě dozvědět víc. Testy jsou dopl-

něny zajímavostmi o grafologii, nála-

dách, o pověrčivosti aj. 

160×230 mm,  brož., 168 s., 175 Kč
113008

J. Kincherová

NOVÉ PSYCHOLOGICKÉ 

TESTY PRO KLUKY 

A DĚVČATA

Soubor čtyřiceti psychologických testů 

umožňuje, aby dospívající lépe pozna-

li sami sebe a také své přátele. Testy 

jsou určeny mladým lidem od 12 let. 

160×230 mm,  brož., 176 s., 197 Kč
113025

P. Schiller

HRY PRO ROZVOJ 

DĚTSKÉHO MOZKU 

Mozkovou kapacitu dítěte od 1 do 5 let 

mohou rodiče posilovat pomocí nej-

různějších aktivit a her, které přispí-

vají k vytváření a dobrému fungování 

husté sítě nervových spojení.

160×230 mm,  brož., 128 s., 179 Kč
113045

A. Roseová, L. Weissová

ROZVÍJÍME 

SEBEDŮVĚRU DĚTÍ

Činnosti a hry k podpoře zdravé sebe-

důvěry, při nichž děti od narození do 

6 let získávají pozitivní vztah k sobě 

i druhým, schopnost podřídit se i vést 

a učí se další dovednosti.

160×230 mm,  sbrož., 168 s., 189 Kč
113007

A. Angiolino, P. G. Paglia, D. Di Giorgio

HRY S KAMÍNKY, 

MINCEMI, TELEFONNÍMI 

KARTAMI…

Hrypro děti od 8 let, mládež i dospělé 

je možno hrát v místnosti nebo venku, 

materiál je lehko dostupný – kamínky, 

uzávěry od lahví, mince, kuličky, tele-

fonní karty aj. 

145×205 mm,  brož., 208 s., 207 Kč
113027

I. Šircová

S DĚTMI V PŘÍRODĚ 

Náměty pro vycházky rodičů s dětmi 

a pro činnosti venku na každý měsíc 

v roce podporují zvídavost dětí, učí 

je vnímat prostředí a pozorovat pro-

bíhající děje. 

145×205 mm,  brož., 160 s., 209 Kč
113065

J. Šafránek

KOLO PRO DĚTI 

I JEJICH RODIČE

Hry, které lze využít pro postupný 

výcvik techniky jízdy a informace 

důležité při výběru kola a vybavení, při 

údržbě a opravách. 

145×205 mm

 197 Kč
sleva brož., 224 s., 149 Kč

113021

C. MacGregor

ZÁBAVNÉ ČINNOSTI 

PRO CELOU RODINU

Více než sto zábavných aktivit pro 

rodiny s dětmi školního věku – hry, 

výtvarné dovednosti, hudební a dra-

matické aktivity, podněty pro rodinné 

oslavy a mnoho dalších námětů. 

145×205 mm,  brož., 128 s., 175 Kč
113030

P. Warner

JAK LÉPE VYUŽÍT ČAS 

STRÁVENÝ S DĚTMI

Náměty na hry a zábavné činnosti pro 

rodiče s dětmi od 3 do 12 let. Tak se 

i doba v autě, v kuchyni, na procházce 

nebo při nemoci stává časem zábavy 

a rozvíjení dovedností dětí. 

145×205 mm,  brož., 224 s., 239 Kč
113042

L. Doyon

HRY PRO VŠESTRANNÝ 

ROZVOJ DÍTĚTE

Hry pro osvojení a procvičení jemné 

motoriky, prostorové a časové orien-

tace, vnímání a paměti, pozornosti, 

logického myšlení, ústního vyjadřová-

ní, grafi ckého projevu. 

145×205 mm,  brož., 176 s., 209 Kč
113037
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113067

A. Tichá, M. Raková

Zpíváme 
a hrajeme si 
s nejmenšími
Kniha je členěna podle věku dítěte. 
Přináší 80 písniček; každá je doplně-
na náměty činností, které podporují 
muzikálnost, rozvíjejí zpěv a zároveň 
působí na citový vývoj dítěte, pěstují 
vnímavost, fantazii, pozornost i paměť, 
rozšiřují slovní zásobu, zlepšují komu-
nikaci s okolím. Součástí knihy je i CD. 

145×205 mm,  brož., 168 s., 255 Kč

Z. Šimanovský, A. Tichá

LIDOVÉ PÍSNIČKY A HRY S NIMI

Zpěvník lidových písniček pro děti od 3 let dopl-

ňují náměty ke hrám, které na písničky navazují. 

Lze přikoupit CD.

160×230 mm,  brož., 152 s., 189 Kč
113015

 CD 250 Kč
312001

E. Beránková

LIDOVÉ PÍSNIČKY A KOLEDY 

Zpěvník více než 200 lidových písniček. V knize je 

zařazeno i mnoho nejznámějších koled.

160×230 mm,  brož., 176 s., 209 Kč
113046

P. Warner

160 HER A CVIČENÍ PRO PRVNÍ 

TŘI ROKY ŽIVOTA DÍTĚTE

Nápady na hry a zábavné činnosti, které podpo-

rují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku 

od narození do 3 let. 

145×205 mm,  brož., 192 s., 209 Kč
113047

P. Warner

6 × 25 HER 

ROZVÍJEJÍCÍCH SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI DÍTĚTE 

Nápady na hry a zábavné činnosti, které podpo-

rují rozvoj schopností a dovedností dětí ve věku 

od 3 do 6 let. Kniha je rozdělena do kapitol podle 

věku dětí, kterým jsou hry určeny. 

130×200 mm,  brož., 176 s., 209 Kč
113050

J. Hanšpachová

VESELÉ HRY S MALÝMI DĚTMI

Humor pozitivně ovlivňuje život dítěte, posiluje 

jeho sebedůvěru, citlivost a tvořivost. Soubor 

tradičních i nových her a námětů povzbudí vese-

lou a láskyplnou atmosféru v rodině. 

145×205 mm,  brož., 168 s., 159 Kč
113016

H. Doležalová

NÁPADY PRO MAMINKY 

NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Na každý měsíc nabízí kniha řadu činností a rad, 

jak vytvářet rodinné tradice, co udělat pro zdraví 

rodiny. Kniha je vítaným pomocníkem nejen pro 

maminky, ale také pro učitele malých dětí. 

145×205 mm,  brož., 184 s., 179 Kč

113011

J. Hanšpachová

HRY PRO MAMINKY S DĚTMI

V období raného dětství by měla maminka umět 

reagovat na výzvy dítěte ke hře a mít stále nové 

podněty odpovídající jeho tělesnému i duševní-

mu rozvoji. Jako zdroj nápadů poslouží soubor tra-

dičních i nových her a hříček, říkadel, námětů na 

domácí sportování a výtvarné činnosti. K dispozici 

je také slovenská verze Hry pre mamičky s deťmi.

145×205 mm

 české vydání – brož., 272 s., 235 Kč
113006

 slovenská verze – brož., 272 s., 235 Kč, 329 Sk
113057

N. Gardinová

KRÁTKÉ HRY 

PRO DLOUHÉ CHVÍLE

Hry a činnosti, které pomohou dětem od 2 do 10 

let přečkat nepříjemné nebo nudné chvíle. Hry 

rozvíjejí fantazii, smysl pro logiku, rozšiřují zna-

losti a cvičí pozorovací schopnosti a paměť.

145×205 mm,  brož., 160 s., 149 Kč

113005

K. a J. Smolíkovi, A. Koblasová

HRAČKY A MASKY Z PAPÍRU

Vystřihovánky a další výtvarné techniky, s jejichž 

pomocí mohou děti jednoduchým způsobem 

vytvořit zajímavá díla. Předlohy jsou připravené 

tak, aby je bylo možné snadno kopírovat. 

145×205 mm,  brož., 144 s., 209 Kč
113049
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113070

V. Doňarová 

Co umí barvy, 
nůžky, lepidlo
I malé děti dokážou vytvořit hezká výtvarná dílka. Práce 
však musí být jednoduchá a krátkodobá, protože děti ve 
věku 2–6 let jsou schopny se soustředit a tvořit max. 20 
až 30 minut. V námětech se užívá dostupných materiá-
lů, často i „domácího odpadu“, jako ruliček od toaletního 
papíru. 

145×205 mm,  brož., 128 s., 215 Kč

114003

Z. Mellor

Pleteme veselé hračky
V knize naleznete 25 originálních návrhů na pletené 
hračky pro vaše nejmenší. Zkuste uplést pruhovaný 
míč, strakatou myšku nebo roztomilé kuřátko pro své 
miminko. Zahrajte si se svým předškolákem pohádku 
s prstovými maňásky vlastní výroby. V široké nabídce 
nápadů si vyberou začátečníci i zkušení.

210×260 mm,  váz., 144 s., 349 Kč

M. F. Kohlová

VÝTVARNÉ ČINNOSTI 

PRO MALÉ DĚTI

Náměty pro 75 tvořivých činností 

s více než 100 variantami. Při čin-

nosti s rodiči vzrůstá sebevědomí 

dětí, jejich schopnost komunikace 

a spolupráce a obohacují se vzájem-

né vztahy v rodině. 

160×230 mm,  brož., 120 s., 179 Kč
113043

T. Macholdová, M. Ryšavý

VÝTVARNÉ PRÁCE 

S POHÁDKAMI

52 výtvarných nápadů doprovázejí 

pohádky. Kromě kresby tu najdeme 

prostorovou práci s papírem, koláž, 

práci s textilem, se sádrou a s pří-

rodninami, výrobu ozdob, dekorací 

a dárků apod. 

160×230 mm,  brož., 120 s., 209 Kč
113055

J. Uhlíř 

TVOŘÍME VE STYLU 

ZNÁMÝCH MALÍŘŮ

Inspirace pro malování a jinou 

tvorbu ve stylu více než šedesáti 

výtvarných umělců z nejrůznějších 

období. U každého nápadu jsou na 

obrázcích příklady toho, co v daném 

stylu vytvořily samy děti.

145×205 mm,  brož., 176 s., 225 Kč
113034

V. Van Arsdale Shrader

TVOŘÍME Z OBRÁZKŮ 

NAŠICH DĚTÍ

Jak dětské kresby využít pro deko-

race a zdobení předmětů. Autorka 

nabízí náměty pro práci se dřevem, 

decoupage, malování na papír, sklo, 

porcelán, plastickou hmotu, dřevo 

i hedvábí. 

210×260 mm,  váz., 128 s., 349 Kč
114001

P. Tomeš

VYRÁBÍME Z PROVÁZKŮ 

A JINÝCH MATERIÁLŮ

Návody na pletení ploché vazby, 

tkaní, turbánky, náramky z prováz-

ků i dalších materiálů. Postupuje se 

od ozdobných šňůrek až k složitěj-

ším dekorativním předmětům. 

145×205 mm,  brož., 136 s., 179 Kč
113056

D. Maurer-Mathison

MAGIE PAPÍRU

Návody na práci s papírem zahrnují 

řezání a stříhání papíru, výrobu ruč-

ního papíru a kašírování, techniky 

barvení papíru, tvorbu ornamentů 

z výstřižků, vytváření papírových 

objektů. 

210×260 mm,  váz., 128 s., 349 Kč
114002

Eva Cílková, Jaroslava Šochovská

Skládáme 
a vystřihujeme 
z papíru
Kniha přináší názorné návody 
na tvorbu hraček, ozdob, obalů 
a jiných předmětů z papíru. Děti si 
podle podrobných instrukcí snadno 
vyrobí jednoduché vystřihovánky, 
skládačky, pohyblivé fi gurky nebo 
koláže. Jednotlivé kapitoly jsou 
tematicky zaměřené na cirkus, zví-
řata, ryby, stromy, květiny, pohád-
kové postavy, oslavu a vánoční bet-
lém. Vyrobené papírové předměty 
a hračky mohou děti dále používat 
například při hraní dětského diva-
dla, k soutěžím, ozdobení třídy či 
pokojíku a jako dárečky. Ke každé-
mu tématu patří příběh, pohádka, 
námět na hru nebo soutěž, které 
oživují výtvarnou aktivitu a záro-
veň děti motivují k tvorbě.
Kniha je psána pro rodiče a učitelky 
MŠ a prvního stupně ZŠ. 

113072

145×205 mm,  brož., 144 s., asi 245 Kč, ISBN 978-80-7367-355-0

E. Cílková vyučuje anglický a španělský jazyk na ZŠ, je autorkou knihy Náměty pro multikulturní výchovu (Portál, 2007) 

a spoluautorkou knihy Děti hrají divadlo (Portál, 2005).

PaedDr. J. Šochovská učí na 1. stupni ZŠ, vede výtvarné aktivity dětí.

Vyjde v 1. pololetí
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M. A. Kohlová, C. Gainerová

DALŠÍCH 

199 VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ

Výtvarné činnosti pomohou dětem od 3 let 

rozvíjet myšlení. Naučí se chápat a používat 

pojmy, jako je porovnávání, posloupnost, 

počítání, měření, symetrie apod. 

160×230 mm,  brož., 264 s., 259 Kč
232011

D. Chauvelová, V. Michelová

NÁMĚTY PRO 

STOLNÍ HRY DĚTÍ 

Soubor námětů nabízí inspi-

raci, jak s dětmi vytvářet 

herní pomůcky a pravidla ke 

hrám. Hry přispívají k rozvoji 

myšlení, komunikačních 

schopností a spolupráce.

160×230 mm

 137 Kč
sleva brož., 112 s., 99 Kč

232019

A. Šimonová

VÝTVARNÁ DÍLNA 

Výtvarné hry a návody pro 

rozvoj tvořivosti, zručnosti 

a fantazie, náměty na deko-

rativní hry, grafi ku, kerami-

ku, mozaiky či pro výtvarné 

ozvláštnění věcí nebo tvorbu 

z přírodnin. 

160×230 mm

 brož., 160 s., 207 Kč
232035

S. R. Mueller, A. E. Wheeler

VYRÁBÍME DÁRKY 

S MALÝMI DĚTMI

Náměty na výrobu dárků 

s dětmi ve věku od 3 do 8 let 

(rámečky, dárky na zahradu, 

do domácnosti, dárky pro 

zábavu, ozdobné předměty, 

přání, balicí papíry a kra-

bičky).

160×230 mm

 brož., 168 s., 209 Kč
232031

M. A. Kohlová

VÝTVARNÉ HRÁTKY 

PRO DĚTI

Více než 150 výtvarných ná-

mětů pro děti od 4 do 8 let 

(cvičení s barevnou škálou, 

práce s fóliemi, fotografi cké 

varianty, tisky a otisky, využí-

vání různých tvarů, prostoro-

vé objekty aj.). 

160×230 mm

 brož., 192 s., 245 Kč
232044

P. Vondrová

VÝTVARNÉ NÁMĚTY 

PRO ČTVERO 

ROČNÍCH OBDOBÍ 

Náměty pro výtvarnou práci 

s dětmi, včetně motivační 

části v podobě hry, literární 

ukázky, písničky apod. Pro 

každou roční dobu je při-

praven i jeden větší projekt 

s příslušným tématem.

160×230 mm

 brož., 160 s., 199 Kč
232038

P. Vondrová

VÝTVARNÉ 

TECHNIKY PRO DĚTI 

Hry a výtvarné činnosti pro 

děti od 4 do 9 let inspirované 

současným uměním a jeho 

technikami. Činnosti jsou uvá-

děny hrou nebo při blížením 

umělecké osobnosti.

160×230 mm

 brož., 160 s., 197 Kč
232026

M. A. Kohlová

200 VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ

Netradiční výtvarné techniky a činnosti 

pro všechna roční období – na každý měsíc 

dvacet námětů na kreslení a modelování pro 

děti ve věku od 3 do 6 let. 

160×230 mm,  brož., 272 s., 265 Kč
232009

Alena Kulhánková

Kreslíme 
a hrajeme 
si ve školní 
družině
Kniha spojuje dětskou hra-
vost s neobvyklými a zajíma-
vými výtvarnými technikami. 
Každý projekt je uveden hrou 
a v knize najdeme i hádan-
ky a úkoly rozvíjející logické 
myšlení. Kromě kreslení a ma-
lování seznamuje děti např. 
s batikou, papírořezem, tvor-
bou zajímavých přání a ko lá-
ží, tiskem… Autorka všechny 
ná měty prakticky realizovala 
s mladšími školními dětmi. 
Přehlednou a praktickou kni-
hu ocení vychovatelky škol-
ních družin, inspiraci v ní na-
jdou i učitelé 1. stupně základ-
ní školy a vedoucí výtvarných 
kroužků.

232050

160×230 mm,  brož., 128 s., asi 229 Kč, ISBN 978-80-7367-394-9

A. Kulhánková pracuje jako vychovatelka ve školní družině. Publikuje v časopise Informatorium 3-8.

Vyjde v 1. pololetí
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232047

E. Kulhánková 

Cvičíme pro radost
Pohybové a hudební hry pro děti od 4 do 10 let, při nichž 
lze využít různé tělocvičné náčiní, např. švihadla, provazy, 
tyče, různé druhy míčů, šátky a šály, stuhy, gumy, obruče, 
plastové kužele a válečky, drátěnky, peříčka pod. Pohyb 
s pomůckami podporuje smysl pro rytmus, estetiku pohy-
bu i fantazii.

160×230 mm,  brož., 144 s., 197 Kč

232048

J. Hanšpachová, Z. Řandová

Pohádková angličtina
Kniha obsahuje 17 jednoduchých pohádek v angličtině 
pro děti od 5 do 10 let, připravených jako scénáře pro 
dramatizaci. Za každou pohádkou následuje nabídka 
tematických her – dramatických, smyslových, výtvarných, 
křížovek, rébusů a dalších aktivit. 

160×230 mm,  brož., 136 s., 197 Kč

E. Cílková, I. Hříbková

DĚTI HRAJÍ DIVADLO

Scénáře 15 pohádkových her a pří-

běhů pro hraní divadla s dětmi od 

5 do 12 let včetně námětů pro pří-

pravu a provedení. U všech her jsou 

připraveny i návrhy jednoduchých 

kulis a kostýmů.

160×230 mm,  brož., 152 s., 199 Kč
232039

V. Rojová-Síta

JÓGA, HRY A POHÁDKY 

Kniha obsahuje 21 lekcí po 45 minu-

tách pro děti od 4 do 9 let. V každé 

najdeme pohádku, téma k zamyš-

lení, výtvarnou činnost k danému 

tématu a pohybovou hru. 

160×230 mm,  brož., 120 s., 175 Kč
232046

L. Marcinko

STRAŠIDLA 

A POHÁDKOVÉ BYTOSTI

Témata zpracovaná pro všechny 

oblasti výchovy (básničky a písničky 

s popisem pohybového zpracování, 

dramatizace, nápady pro výtvarnou 

práci dětí). 

160×230 mm,  brož., 184 s., 209 Kč
232037

H. Vlasová

POZNÁNÍ ZA MILION

18 soutěží pro děti předškolního 

a mladšího školního věku probírá 

většinu základních témat, která má 

dítě znát. Při povídání o jednotli-

vých otázkách se rozvíjejí znalosti 

a logické uvažování dětí. 

205×295 mm,  brož., 80 s., 159 Kč
233021

J. Hanšpachová, Z. Řandová

ANGLIČTINA PLNÁ HER

Více než 160 pohybových, drama-

tických a výtvarných her pro pro-

cvičování angličtiny – děti se naučí 

angličtině rozumět a používat ji při 

běžných činnostech. 

160×230 mm,  brož., 176 s., 207 Kč
232034

J. Hanšpachová, Z. Řandová

NĚMČINA PLNÁ HER

Více než 160 pohybových, dramatic-

kých a výtvarných her pro procvičo-

vání němčiny. 

160×230 mm,  brož., 176 s., 229 Kč
232041

Zuzana Pospíšilová

Vyber si hru 
podle jména
Hry na nejčastěji užívaná jména jsou 
uváděny básničkou, která naznaču-
je námět hry. Charakteristiku hry 
s popisem a vysvětlením doplňují 
informace o typu hry, počtu hráčů, 
jejich věku a potřebných pomůc-
kách. Humorně laděné obrázky 
ukazují, jak se hra hraje správně 
a jak špatně. Zastoupeny jsou tu 
hry slovní a jazykové, matematic-
ké a logické, pohybové, výtvarné, 
dramatické, vědomostní a hry pro 
rozvíjení zručnosti. U všech jmen 
lze také nalézt datum svátku pod-
le kalendáře a další modifi kace 
a zdrobněliny jména.
Kniha je určena všem, kdo si rádi 
hrají, ale především dětem od 3 let 
a školákům, vedoucím dětských 
kroužků, organizátorům volnoča-
sových aktivit, ale i učitelům pro 
zpestření výuky.

232049

160×230 mm,  brož., 136 s., asi 189 Kč, ISBN 978-80-7367-393-2

Z. Pospíšilová dětská psycholožka, matka dvou dětí a autorka mnoha dětských knih vešů a pohádek, které publikuje 

v Portálu i v jiných nakladatelstvích. V Portálu vyšly její knihy Hádanky a hříčky nejen se slovíčky, Hádám, hádáš, hádáme, 

Pohádky před spaním. 

Vyjde v 1. pololetí
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S. Emmerlingová 

KDYŽ DĚTEM 

NEJDE ČTENÍ 1

Pracovní listy pro nácvik plynulého 

čtení otevřených slabik a slov z nich 

složených. Děti se učí pomocí hry, 

využívá se i prožitku a obrazného 

přepisu. 

205×295 mm

 brož., 80 s., 127 Kč
233016

S. Emmerlingová

KDYŽ DĚTEM 

NEJDE ČTENÍ 2

Nácvik motorického čtení a zvlád-

nutí plynulého čtení uzavřené 

slabiky a slov složených z otevřené 

a uzavřené slabiky. 

205×295 mm

 brož., 80 s., 127 Kč
233019

S. Emmerlingová

KDYŽ DĚTEM 

NEJDE ČTENÍ 3

Třetí díl je zaměřen na zvládnutí 

plynulého čtení, syntézy a analý-

zy slabik se souhláskovými shluky 

a slov, které tyto slabiky obsahují. 

205×295 mm

 brož., 80 s., 137 Kč
233045

Ch. Lynch, J. Kidd

CVIČENÍ 

PRO ROZVOJ ŘEČI

Náměty pro více než sto zábavných 

činností zaměřených na zlepšení 

komunikačních dovedností mlad-

ších dětí a k podpoře vývoje řeči dětí 

raného věku. 

160×230 mm

  brož., 128 s., 189 Kč
232027

P. Svoboda

ZÁBAVNÁ CVIČENÍ 

PRO ROZVOJ ČTENÍ

Úkoly jsou založeny na zjištění, že 

kvalita čtení souvisí s kvalitou 

očních pohybů, důležitou složkou 

je plynulé sledování obrázků nebo 

textu. 

205×295 mm

 brož., 56 s., 137 Kč
233028

Pavel Svoboda

Cvičení 
pro rozvoj čtení
Pro začínající čtenáře a děti 
se specifi ckými poruchami učení

Průpravná zábavná cvičení pro 
vytváření správných návyků při čte-
ní, k tříbení rozlišovacích schopnos-
tí, k rozvoji paměti a fonematického 
vnímání. Při řešení úkolů dochází 
k propojování procesu čtení s osvo-
jováním nových poznatků z oblasti 
zeměpisu, přírodovědy, literatury. 
Cvičení jsou vhodná pro domácí 
přípravu na vyučování i k obohace-
ní výuky podle rámcových vzdělá-
vacích programů. Svým zaměřením 
do oblasti stimulace okulomoto-
rických pohybů je tato publikace 
ojedinělá a od jiných cvičení se liší 
motivační složkou.
Kniha je určena dětem od 7 let, 
zejména začínajícím čtenářům 
a dětem se specifi ckými poruchami 
učení, rodičům, učitelům.

Olga Zelinková

Dyslexie 
v předškolním 
věku?
Kniha je určena učitelkám mateř-
ských škol a rodičům dětí v před-
školním věku. Na základě kazuistik 
seznamuje s obtížemi, které mohou 
provázet dyslexii u malých dětí. Nej-
podstatnější částí práce je orientač-
ní diagnostika popisovaná tak, aby ji 
mohly provádět učitelky MŠ, případ-
ně i rodiče. Z diagnostiky vyplývají 
možné postupy časné reedukace 
případné dyslexie, které si mohou 
osvojit rodiče i učitelé. Autorka se 
zabývá často probíranými otázka-
mi (např. Je nutné učit dítě číst již 
v předškolním věku? Je vhodné učit 
ho již před vstupem do školy cizí 
jazyk?) a odpovídá i na další otázky 
učitelů i rodičů, s nimiž se ve své pra-
xi nejčastěji setkává.

233046

205×295 mm,  brož., 56 s., asi 137 Kč, ISBN 987-80-7367-396-3

Mgr. P. Svoboda, Ph.D., působí na PedF UP v Olomouci. Zabývá se speciálněpedagogickou diagnostikou a reedukačními 

technikami pro nápravu očních pohybů u dětí se specifi ckými poruchami učení. Je autorem knihy Zábavná cvičení pro rozvoj 

čtení (Portál, 2004).

231030

160×230 mm,  brož., 224 s., asi 249 Kč, ISBN 978-80-7367-321-5

PaedDr. O. Zelinková, CSc., je speciální pedagožka. V poradenské praxi se věnuje dětem s poruchami učení a chování, na 

tato témata zaměřuje i svou přednáškovou a lektorskou činnost. V nakladatelství Portál vyšly její knihy Pomoz mi, abych to 

dokázal, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program a Poruchy učení. 

Vyjde v 1. pololetí

Vyjde v 1. pololetí
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231031

V. Slavíková, J. Slavík, S. Eliášová

Dívej se, tvoř a povídej!
Příručka pro práci s dětmi ve věku od 3 do 8 let, která 
se zaměřuje na výtvarné aktivity. Autoři vycházejí z pře-
svědčení, že estetická výchova by se neměla jednostran-
ně zabývat vzděláváním, ale mnohem více než doposud 
podpořit emocionální a socializační složku výchovy. 
K tomu napomáhá tzv. skupinový refl ektivní dialog, kte-
rý podporuje schopnost dětí přemýšlet, co a proč tvoří, 
srovnávat výtvory s ostatními, vyjadřovat estetické názo-
ry… Dítě pak nevnímá výtvarnou či hudební výchovu 
jako vyučovací předmět, ale umění se mu stává životní 
potřebou. 

160×230 mm,  brož., 160 s., 295 Kč

I. Maráková

PRANOSTIKY A HRY 

NA CELÝ ROK

Sedmdesát moudrých rčení za-

řazených v průběhu roku, je jichž 

témata lze využít pro hry a tvo-

řivou práci s dětmi. 

160×230 mm

 brož., 144 s., 187 Kč
232043

POČÍTÁME 

S PASTELKOU

Blok 40 listů zaměřených na pří-

pravu k počítání pro děti od 5 do 

7 let. Hravou formou se děti učí 

rozlišovat různý počet, naučí se 

základní číslice a ujasní si geo-

metrické tvary. 

145×205 mm

 brož., 80 s., 105 Kč
233038

PRVNÍ HÁDANKY

Zvířátka

Luštíme a kreslíme 

od 4 let

Bobřík, Pruhánek, Číča, Méďa 

a další zvířátka občas něco 

popletou a potřebují, aby jim 

děti poradily. Děti jim mohou 

pomoci a dokreslit, co zvířát-

ka potřebují. 

195×255 mm

 brož., 32 s., 85 Kč
233043

PRVNÍ HÁDANKY 

Rytíři na hradě

Luštíme a kreslíme 

od 4 let

Rytíř Jan musí na svém hradu 

zajistit vše na rytířský turnaj. 

Mohou mu pomoci děti, které 

vše vyluští a dokreslí tak, aby 

turnaj proběhl bez chyby.

195×255 mm

 brož., 32 s., 85 Kč
233042

P. Kukal

ŘÍKEJME SI PŘÍSLOVÍ

Práce s jedním příslovím zahr-

nuje vždy dvojstranu knížky, 

která obsahuje přísloví, říkanku 

na dané téma a ilustraci, výklad 

přísloví a náměty pro rozhovor 

s dětmi. 

160×230 mm

 brož., 136 s., 175 Kč
232036

P. Claycombová

ŠKOLKA 

PLNÁ ZÁBAVY

Programy pro jednotlivé měsí-

ce s hrami a činnostmi na každý 

den představují ucelené kuriku-

lum pro děti předškolního věku 

(rozvíjení motoriky, smyslové-

ho vnímání, paměti aj.).

160×230 mm

 brož., 248 s., 229 Kč
232008

Ch. A. Smith

TŘÍDA PLNÁ POHODY

Ucelený program 162 her 

napomáhá vychovávat děti ke 

spolupráci a k dobrým mezi-

lidským vztahům, rozvíjí smysl 

pro kamarádství, soucítění 

a přívětivost.

160×230 mm

 brož., 232 s., 209 Kč
232004

Magda Málková, Michal Chleboun

Hrátky 
s písmenky, 
čísly a obrázky
Výpravný pracovní sešit s barev-
nými ilustracemi pro předškoláky 
a děti mladšího školního věku 
(1. a 2. třída) pro rozvoj základních 
kompetencí. Obsahuje 40 úkolů, 
které rozvíjejí početní schopnos-
ti, slovní zásobu, logické myšlení, 
grafomotoriku a obohacují dětské 
portfolio informací o světě, v němž 
žijeme. Děti podle zadání doplňují 
písmenka a čísla, řeší jednoduché 
početní úlohy a rébusy, hledají 
rozdíly a cestu v „bludišti“ a spojují 
související věci. Každý z úkolů je na 
samostatném listu a zaměřuje se 
vždy na procvičování více činností 
a dovedností. Komplexnost zadání 
patří k hlavním přednostem pub-
likace. Jako průvodce v ní fi guruje 
postavička klauna Bambulína, kte-
rý motivuje děti k plnění úkolů. 

233047

205×295 mm,  brož., 48 s., asi 139 Kč, ISBN 978-80-7367-395-6

M. Málková a M. Chleboun provozují internetový server Dětské stránky (www.detskestranky.cz). 

Vyjde v 1. pololetí
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HRAJEME SI S FILIPEM 2

Srovnávání a vybarvování

Zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let 

k rozvoji logického uvažování, jejichž 

řešení napomáhá rozvoji pozornos-

ti, soustředění a dalších důležitých 

dovedností. 

145×205 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
233024

HRAJEME SI S FILIPEM 3 

Hádanky a počítání

Zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let 

k rozvoji logického uvažování, jejichž 

řešení napomáhá rozvoji pozornos-

ti, soustředění a dalších důležitých 

dovedností. 

145×205 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
233025

HRAJEME SI S FILIPEM 4

Pozorujeme 

a porovnáváme

Zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let 

k rozvoji logického uvažování, jejichž 

řešení napomáhá rozvoji pozornosti, sou-

středění a dalších důležitých dovedností. 

145×205 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
233026

HRAJEME SI S FILIPEM 5

Hledáme souvislosti 

a odlišnosti

Zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let 

k rozvoji logického uvažování, jejichž 

řešení napomáhá rozvoji pozornosti, sou-

středění a dalších důležitých dovedností. 

145×205 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
233029

HRAJEME SI S FILIPEM 6

Hádanky a kombinace

Zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let 

k rozvoji logického uvažování, jejichž 

řešení napomáhá rozvoji pozornos-

ti, soustředění a dalších důležitých 

dovedností. 

145×205 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
233030

HRAJEME SI S FILIPEM 7

Poznáváme a kreslíme

Zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let. 

Náměty k rozvoji myšlení a prostoro-

vého vnímání. 

145×205 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
233031

HRAJEME SI S FILIPEM 8

Přemýšlíme a doplňujeme

Zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let.

 brož., 80 s., 105 Kč
233032

HRAJEME SI S FILIPEM 9 

Kreslíme a luštíme

Zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let.

145×205 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
233036

HRAJEME SI S FILIPEM 10 

Uvažujeme 

a dokreslujeme 

Zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let.

145×205 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
233037

231029

K. Fichnová, E. Szobiová

Rozvoj tvořivosti 
a klíčových 
kompetencí dětí
Program pro rozvíjení tvořivých schopností a inteligen-
ce poskytuje různorodý soubor slovních, výtvarných, 
hudebních, pohybových či dramatických her. Kniha 
vychází ze současného Rámcového programu pro před-
školní vzdělávání a umožňuje tak snadnou orientaci při 
tvorbě plánu a výběru postupů. 

160×230 mm

 brož., 160 s., 215 Kč 

233044

M. Lipnická

Rozvoj grafomotoriky 
a podpora psaní
Publikace nabízí pro-
gram, který pomáhá 
předcházet vzniku dys-
grafi e. V úvodu autorka 
seznamuje s teoretický-
mi východisky, zabývá 
se fázemi počátečního 
psaní, upozorňuje na 
rané signály možné 
poruchy a přináší i sti-
mulační náměty, které 
mohou napomoci při 
zmírňování obtíží dítěte 
v rozvoji grafomotoriky. 

205×295 mm

 brož., 80 s., 149 Kč

A. C. Looseová, N. Piekertová, 

G. Dienerová

GRAFOMOTORIKA PRO DĚTI 

PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Po shrnutí základů vývojové psycholo-

gie a grafomotoriky následuje dvacet 

pohádkových příběhů a cvičení.

160×230 mm,  brož., 168 s., 197 Kč
233022

J. Tučková

ŘÍKANKY PRO ROZVOJ ŘEČI

Ilustrovaná říkadla mohou logopedi, učitelky MŠ i rodiče použít u dětí, 

které mají s řečí problémy a také pro podporu normálního vývoje řeči. 

295×205 mm,  brož., 48 s., 117 Kč
233041
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S. Pfeff er

ROZVÍJÍME EMOCE DĚTÍ

Kniha nabízí více než 180 nápadů, cvi-

čení a her, které mohou dětem pomoci 

naučit se vnímat pestrou škálu emocí, 

které denně prožívají, a konstruktivně 

s nimi zacházet. 

160×230 mm,  brož., 112 s., 179 Kč
232030

B. Sindelarová

PŘEDCHÁZÍME 

PORUCHÁM UČENÍ

Cvičení pro rozvoj paměti, myšlení 

a řeči, zrakového i sluchového vnímá-

ní a koordinaci pohybu jsou určeny pro 

děti v předškolním roce a v první třídě.

160×230 mm,  brož., 63 s., 169 Kč
232006

P. Beránková 

MATÝSKOVY PŘÍHODY 

Příběhy skřítka Matýska přibližují 

dětem rozmanitost lidského jedná-

ní a připravují je na řešení různých 

životních situací. Zařazené otázky lze 

využít jako podněty k rozhovoru. 

160×230 mm,  brož., 144 s., 187 Kč
232045

A. Bartl, C. Nitsch

HRY PRO TŘÍLETÉ 

A MLADŠÍ DĚTI

Náměty pro všední i mimořádné dny 

v MŠ. Děti se učí dodržovat pravidla, 

přijmout úspěch i neúspěch, rozvíjejí 

schopnost spolupracovat. 

160×230 mm,  brož., 128 s., 189 Kč
232028

A. Erkert

HRY PRO USMĚRŇOVÁNÍ 

AGRESIVITY 

Náměty na jednoduché hry a dramatizace, 

při kterých děti překonávají své negativní 

emoce a procvičují jednání, které neústí 

v konfrontaci, ale vede ke spolupráci. 

160×230 mm,  brož., 104 s., 157 Kč
232033

M. Guillaud

RELAXACE 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Program relaxačních činností 

a her na celý rok. Knihu využijí 

učitelky MŠ a všichni, kteří pra-

cují se skupinami dětí do 7 let.

160×230 mm

 brož., 96 s., 145 Kč
232042

M. Nadeau

RELAXAČNÍ HRY 

S DĚTMI

Autorka představuje metodu, 

která pomáhá dětem od 4 do 

10 let relaxovat pomocí krát-

kých her. 

160×230 mm

 brož., 136 s., 199 Kč
232029

E. Kulhánková

PÍSNIČKY A ŘÍKADLA 

S TANCEM 

Náměty, jak u dětí hravou for-

mou rozvíjet rytmus, hudeb-

nost a přirozený pohyb. Děti se 

seznámí i s hudebními pojmy, 

jako je takt, rytmus, dynami-

ka aj.

160×230 mm

 brož., 144 s., 167 Kč
232016

E. Kulhánková

TANEČNÍ HRY 

S PÍSNIČKAMI

V tanečních hrách se dítě učí 

koordinovanému pohybu a od-

bourává stres. Autorka připra-

vila zásobu pohybových variací 

na lidové písně, které vhodně 

motivují k uvolněnému este-

tickému pohybu.

160×230 mm

 brož., 144 s., 189 Kč
232040

A. Tichá

UČÍME DĚTI ZPÍVAT 

Cvičení a hry, které vedou i tzv. 

nezpěváky k čistému zpěvu. 

Děti hrou procvičují dýchání, 

probuzení hlavového rejstří-

ku, rezonanci hlasu, zlepšují 

sluchovou pozornost a čistotu 

intonace. 

160×230 mm

 brož., 152 s., 209 Kč
231028

Z. Petržela

VESELÉ PÍSNIČKY

Zpěvník písniček s náměty pro 

jejich využití – hry, dramatic-

ké etudy, práce se skupinou, 

vymýšlení slok aj. Písničky roz-

víjejí řečové dovednosti, pomá-

hají při seznamování s okolním 

světem a zlepšují komunikaci 

a vztahy ve skupině.

160×230 mm

 brož., 160 s., 199 Kč
232025

K. Koutníková

HRAJEME 

NA ZOBCOVOU FLÉTNU

V průběhu 20 lekcí děti zvládnou tóny 

ze stupnice C dur a naučí se zahrát 15 

písní a 20 melodizovaných říkadel. 

Zafi xují si správné držení nástroje, 

nasazení tónu, dýchání aj.

160×230 mm,  brož., 152 s., 209 Kč
232032

ZÁBAVNÝ BLOK 

PŘEDŠKOLÁKA 1

Logika a práce s tužkou

Cvičení pro děti ve věku od 5 do 7 let. 

Hádanky, dokreslování a další zábav-

né náměty procvičí logické uvažování, 

zlepšují schopnost soustředění i práci 

s tužkou a pastelkou.

145×205 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
233033

ZÁBAVNÝ BLOK 

PŘEDŠKOLÁKA 2

Rozvoj myšlení 

a jemné motoriky

Cvičení pro přípravu na školu pro děti 

ve věku od 5 do 7 let. Hledání logic-

kých souvislostí a další úkoly cvičí psy-

chické i motorické dovednosti dítěte 

a zlepšují jeho pozornost.

145×205 mm,  brož., 80 s., 105 Kč
233034

I. Gunzburger, M. Overzee, 

C. Teissandier, V. Videau

HRAJEME SI A UČÍME SE 1

Zábavnou formou děti ve věku 3 až 4 let 

získávají podněty k tvořivé činnosti 

a mohou rozvíjet základní dovednosti 

v oblasti grafi ckého projevu, logického 

myšlení, orientace v prostoru aj. 

205×255 mm,  brož., 68 s., 105 Kč
233039

I. Gunzburger, M. Overzee, 

C. Teissandier, V. Videau

HRAJEME SI A UČÍME SE 2

Rozvoj schopností a osvojení základ-

ních dovedností pro děti ve věku 3 až 

4 let. 

205×255 mm,  brož., 68 s., 105 Kč
233040
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M. Mlčochová

2 OBRÁZKY, 

GEOMETRICKÉ 

TVARY

Rozvoj myšlení a pozornosti, 

cvičení postřehu, rozlišování 

tvarů aj. 

207×295 mm

 brož., 64 s., 65 Kč
233006

M. Mlčochová

3 DOKRESLOVÁNÍ 

A UVOLŇOVACÍ 

CVIKY PRO PSANÍ

Obrázky pro uvolňování ruky 

jako příprava na psaní, pro nácvik 

stříhání a vybarvování. Kromě 

kreslení si děti procvičují před-

stavivost, paměť, pozornost aj.

207×295 mm

 brož., 64 s., 85 Kč
233007

B. Borová, J. Svobodová

4 ROZVOJ MYŠLENÍ 

A ŘEČI

Deset námětů vychází ze 

situací v rodině a v okolním 

prostředí – doma, na ulici, 

ve školce, ve škole, u lékaře, 

v dopravních prostředcích…

207×295 mm

 brož., 64 s., 85 Kč
233008

M. Pilařová

5 GRAFOMOTORICKÁ 

CVIČENÍ

Zdokonalování jemné motori-

ky, smyslového vnímání, gra-

fi ckých dovedností.

207×295 mm

 brož., 64 s., 75 Kč

233009

V. Charvátová-Kopicová, Š. 

Boháčová

6 LOGOPEDICKÁ 

CVIČENÍ I

Rozšiřování slovní zásoby, roz-

voj sluchového vnímání, zrako-

vé orientace, sluchové a zrakové 

paměti.

207×295 mm

 brož., 48 s., 75 Kč
233011

V. Charvátová-Kopicová, 

Š. Boháčová

7 LOGOPEDICKÁ 

CVIČENÍ II

Dalších 22 pracovních listů pro 

rozvoj vyjadřovací obratnosti.

207×295 mm

 brož., 48 s., 75 Kč

233012

V. Kárová

8 ROZVOJ LOGICKÉHO 

MYŠLENÍ

Rozlišování tvarů, orientace v prosto-

ru, rozlišování polohy a velikosti před-

mětů, vnímání a poznávání souvislostí 

mezi předměty.

207×295 mm,  brož., 64 s., 85 Kč
233013

V. Pokorná

9 GRAFOMOTORIKA 

A KRESLENÍ

Zdokonalování jemné motoriky, gra-

fi ckých dovedností, orientace v ploše 

a prostoru.

207×295 mm,  brož., 48 s., 75 Kč
233015

M. Mlčochová

10 ROZVOJ 

OBRATNOSTI MLUVIDEL 

A NÁCVIK DÝCHÁNÍ

Cvičení zaměřená na rozvoj motoriky 

jazyka, rtů a čelistí a dechová cvičení 

doplněná zábavnými činnostmi. 

207×295 mm,  brož., 64 s., 85 Kč
233014

K. a J. Smolíkovi

11 GRAFOMOTORICKÁ 

CVIČENÍ

Cvičení poskytují průpravu ke psaní, 

přispívají k lepšímu ovládání tužky 

a k nácviku různých čar. Motivační text 

rozvíjejí doplňující otázky a náměty 

k pohybovým a výtvarným hrám.

207×295 mm,  brož., 64 s., 95 Kč
233027

K. a J. Smolíkovi, A. Koblasová

12 DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

V souboru najdete nejen motivační 

texty a řadu námětů, jak využít 32 

obrazových listů, ale i nápady na další 

aktivity, např. pohybové hry a vytvá-

ření modelových situací. 

207×295 mm,  brož., 64 s., 95 Kč
233035

Šimonovy pracovní listy

M. Havlínová, E. Vencálková (eds.) 

a kol.

KURIKULUM PODPORY 

ZDRAVÍ V MŠ

Modelový vzdělávací program pro MŠ, 

jejíž koncepce rozvoje zahrnuje podporu 

zdraví. Autoři uvádějí metodický postup 

pro zpracování školního i třídního kurikula. 

160×230 mm,  brož., 224 s., 279 Kč
231021

E. Opravilová, V. Gebhartová

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Čtyři úspěšné projekty výchovně 

vzdělávací práce (Jaro, Léto, Podzim 

a Zima v MŠ). Praktická část každého 

dílu obsahuje motivační, umělecké 

a metodické texty a náměty k tvoři-

vému učení. 

160×230 mm,  brož., 512 s., 415 Kč
231026

J. Gardošová, L. Dujková a kol.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Začít spolu pro předškolní 

vzdělávání

Program zdůrazňuje individuální 

přístup k dítěti, partnerství školy 

a rodiny. 

160×230 mm,  brož., 160 s., 189 Kč
231024

V. Mertin, I. Gillernová (eds.)

PSYCHOLOGIE PRO 

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nové pohledy na tradiční otázky psy-

chologie a pedagogiky předškolního 

věku a aktuální témata (dítě imigran-

tů v MŠ, stimulování citového vývoje, 

rozvoj sociálních kompetencí). 

160×230 mm,  brož., 232 s., 317 Kč
212008

O. Illková, Z. Vašíčková

ZDRAVÁ VÝŽIVA 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Vyzkoušené recepty doplněné barev-

nými fotografi emi (svačiny, polévky, 

hlavní jídla, přílohy a doplňky, nápoje) 

a dvouměsíční vzorový jídelníček.

160×230 mm,  brož., 184 s., 255 Kč
231027


