e-Zpravodaj Zásilkového knihkupectví Sklep
(duben 01/2017)
http://eshop.zksklep.cz/clanek-e-Zpravodaje-ZK-Sklep
Vážení zákazníci,
předminulý víkend se v sobotu běžel Pražský půlmaratón a běžecká sezóna je již v plném
proudu. Jako stále aktivní běžec a zároveň několikanásobný úcastník Pražského 1/2M i M při
prohlížení knižních novinek bedlivě sleduji a do eshopu zařazuji všechny (alespoň doufám, že
všechny) knihy, které o běhání vycházejí nebo jsou dotisknuty. Rychlým nahlédnutím do
eshopu jsem jich napočítal 44. Jste-li příznivci běhání a hledáte nějakou běžeckou inspiraci,
nahlédněte do menu České knihy – Sport – Atletika.
No a pokud nás běžce považujete za nerozumné bytosti, které si ničí klouby, možná vás
zaujme a pobaví titul, který právě vyšel – čtěte níže.
Dnes má svátek Julius, ve čtvrtek Aleš, pak Vincent, Anastázie a Irena. A troufám si tvrdit, že
v každém z těchto dnů má někdo z rodin nebo přátel některých našich zákazníků narozeniny.
Zmiňuji to proto, že jako malý a zároveň vtipný dárek k nejrůznějším příležitostem může
posloužit dárková knížka.
Minulý týden v úterý proběhlo předávání literárních cen Magnesia litera. Postel hospoda
kostel, Jezero, Překlep a Škraloup, Únava materiálu, Stingl Miloslav. Všechny tyto
vítězné tituly najdete v eshopu ZK Sklep.
Pomozte nám vyladit náš eshop. Prostředí eshopu umožňuje zadávání slevových kódů. Zatím
jsme tuto funkci nevyužili, proto nabízíme Vám, našim zákazníkům, abyste nám s tím
pomohli. Slevový kód je april11 a při jeho zadání do pole „Slevový kód“ v košíku se z celkové
částky automaticky odečte částka 50,00 Kč. Těchto slevových kódů je nastaveno 50 a platí
jen na objednávky knih z menu České knihy.
Vážení zákazníci, máme před sebou čtyřdenní prodloužený víkend. Pokud vyjde předpověď
počasí, kterou jsem dnes viděl, tak to na výlety moc nevypadá, a tak jedna z možností, jak
strávit chladné a deštivé odpoledne, je posezení v pohodlném křesle s dobrou knihou. Třeba
s tou, kterou stojí za to si přečíst.
S pozdravem a přáním příjemně strávených velikonočních svátků bez ohledu na počasí
Jiří Šádek
ZK Sklep
email: sadek.jiri@email.cz
mobil: +420 602186735
http://eshop.zksklep.cz/

e-Zpravodaj
1. Knihy pro běžce
2. Dárkové knížky
3. Magnezia litera
4. Slevové kódy
5. Knihy do pedagogické knihovny
6. Knihy, které stojí za přečtení
1. Knihy pro běžce
V nabídce eshopu ZK Sklep v menu
http://eshop.zksklep.cz/Atletika
najdete více než 40 titulů, které se zabývají běháním. Pro začátečníky, pro zkušené běžce,
pro ženy, pro ty, co chtějí zkusit běhat naboso, pro vytrvalce i pro ultravytrvalce i pro ty, kteří
chtějí během zhubnout. Většinu z nich máme v eshopu skladem a řadu z nich jsem přečetl

nebo alespoň prolistoval, takže pokud chcete poradit, rád pomohu.
A titul pro neběžce (ale i pro běžce)? Všechny důvody světa proč běhám. Nevím, co k tomu
víc napsat, přečtěte si anotaci na
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788026505839+
2. Dárkové knížky
Nakladatelství Pragma vydalo minulý týden celý soubor dárkových knih k nejrůznějším
příležitostem – Ať ti to vyjde, Vítej, miminko!, Hodně štěstí!... A také ke kulatým výročím –
30 je super věk, 40 všechno začíná, 50 není žádný věk, 60 je 2x30. Celkem téměř dvacet
různých titulů. V eshopu jsou i jiné dárkové knihy, ale tuto řadu poznáte podle jednotného
designu na první pohled.
http://eshop.zksklep.cz/Darkove-knihy?pg=1

3. Magnesia litera
Postel hospoda kostel Czendlik Zbygniew
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788025719183+
Jezero Bellová Bianca
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788074917714+
Miloslav Stingl Biografie cestovatelské legendy
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788074628702+
Překlep a Škraloup Končinský Tomáš
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788000045023+
Únava materiálu Šindelka Marek
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788020717405+
4. Slevový kód april11
Při nákupu zadejte v košíku tento kód do pole Slevový kód. Po rekapitulaci objednávky se
cena sníží o 50,00 Kč. Celkem je připraveno 50 slevových kódů a platí pouze pro objednávky
knih z menu České knihy. Udaná sleva těchto knih (zpravidla 15%) je konečná.
5. Knihy do pedagogické knihovny
Dva tituly z nakladatelství Raabe pro inspiraci v oblasti inkluzivního vzdělávání přinášejí
náměty pro výuku žáků se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním.
Anglický jazyk
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788074962738+
Český jazyk
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788074962721
6. Knihy, které stojí za přečtení
Povídání si s dětmi má nezastupitelnou úlohu při jejich výchově. Jak si ale s nimi povídat o
závažnějších tématech, o kterých sám moc nevím – demokracie, filosofie, válka, životní
prostředí. Inspiraci hledejte v knize Michaela Parkera Povídejte si s dětmi: Velké myšlenky.
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788075531537+
Markus Heitz: Oneiros – atraktivní novinka pro milovníky sci-fi
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788073983734+
Italská kuchyně patří k těm zdravějším – olivový olej, těstoviny, mořské plody... Kuchařek na
toto téma vychází spousta, ale kniha Jak chutná dolce vita Klasické i moderní recepty z
Říma vás nejen seznám s italskou kuchyní, ale provede vás i Římem a jeho kulinářskými
reáliemi.
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788075292919+
Postřehy teplákové bohyně blogerky a humoristky Zuzany Hubeňákové, to je právě to
oddychové čtení na deštivá a chladná velikonoční odpoledne.

http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788024933368+
Thriller Ví o tobě od autorky Sarah Pinborough vyjde v češtině až 28. dubna, ale podle toho,
co o něm jiní spisovatelé a kritici napsali, je asi na co se těšit. Posuďte sami.
Mistrně vystavěný thriller ve stylu Alfreda Hitchcocka… Jeden z těch románů, které vás
nenechají spát.“
- Joe Hill, spisovatel a syn Stephena Kinga
„Musíte si přečíst… Proklatě brilantní!“
- Stephen King
„Nejmrazivější thriller, jaký si umíte představit. Přečtěte si ho rychle, než vám někdo stačí
prozradit, jak to dopadne.“
- John Connoly, autor světových bestsellerů
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788073595289+
Italská domácnost, španělské „maňána“, německá preciznost, skandinávská chladnost. A jací
jsou Češi? Začtěte se do knížky norského bohemisty T. B. Englunda, který nabízí vtipný
pohled do české národní mentality. Pokud tedy umíte dobře anglicky, kniha je v angličtině a
jmenuje se The Czechs in a Nutshell.
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788072522668+
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Tento Zpravodaj Vám byl zaslán, protože patříte ke stálým, zákazníkům Zásilkového knihkupectví SKLEP a máte
zájem o zasílání informací a nabídek. Zpravodaj je rozesílán zhruba čtyřikrát do měsíce, neobsahuje žádné přílohy a
jeho velikost je max. 200kB. Slouží k informovanosti zákazníků o novinkách a cenových nabídkách knihkupectví.
Pokud chcete změnit svůj status, odpovězte, prosím na tento email a do předmětu zprávy uveďte písmeno podle
Vaší preference:
B. Mám zájem o setrvání v databázi zákazníků ZK Sklep, ale nemám zájem o zasílání informací o knižních
novinkách a akcích a speciálních nabídkách ZK Sklep (tuto službu lze kdykoliv zrušit, změnit na variantu A, popř.
znovu obnovit);
C. Nemám zájem o setrvání v databázi zákazníků ZK Sklep a prosím o vyjmutí mých kontaktních údajů z této
databáze.

