
 

 

e-Zpravodaj Zásilkového knihkupectví Sklep 

(březen 01/2017) 
http://eshop.zksklep.cz/clanek-e-Zpravodaje-ZK-Sklep  
  
  
Vážení zákazníci, 
  
vítám Vás u druhého a posledního březnového e-Zpravodaje ZK Sklep. Další již bude aprílový. 
  
Úvodem bych rád poděkoval všem, kteří pozitivně reagovali na obdržený e-Zpravodaj č. 01. Každá 
pochvala potěší a motivuje k další práci. Negativní ohlasy jsme zatím nedostali, ale i na ty jsme 
připraveni. 
  
Nové číslo jsem začal tvořit hned po odeslání prvního, abych dodržel slibovaný termín distribuce a v 
průběhu celého týdne, jak jsem se probíral novinkami, které přicházely z jednotlivých velkoobchodů, 
jsem průběžně vybíral co nejzajímavější informace. Vypadalo to velice pohodově a nadějně, ale 
nakonec to tak snadné nebylo, protože v neděli dopoledne jsem byl ještě trochu „ovíněn“ po sobotní 
několikahodinové účasti na skvělé lomnické akci nazvané Slavnost vína. Naštěstí všichni moravští 
vinaři nabízeli opravdu dobrá a kvalitní vína, což zaručovalo ranní vstávání s čistou a nebolavou 
hlavou. Pokud to nemáte do Lomnice daleko a Váš vztah k vínu je pozitivní, dovoluji si Vás pozvat na 
7. ročník Slavnosti vína 24. března 2018. Určitě nebudete litovat. 
  
Ale věnujme se nyní tomu, co se událo za uplynulý týden na knižním trhu. Halina Pawlowská měla 
narozeniny. Nevím kolikáté, ale u žen se to neřeší, takže paní Halině můžeme jen popřát další roky 
neutuchajícího elánu, netradičního humoru a tvořivé moudrosti. Dozvěděl jsem se, co je to hygge – a 
není to asi vůbec špatná věc a možná i díky tomu patří Dánové k nejšťastnějším národům v Evropě. Od 
minulého týdne také vím, co je Tinder – seznamovací aplikace, ale může být pěkně nebezpečná. 
Alespoň o tom píše Jo Nesbo ve svém nové detektivce. Jako vystudovaného biologa mě trochu 
zklamal Charles Darwin, který prý tvrdil, že ženy mají menší mozek než muži a bohužel mezi dalšími 
významnými muži nebyl jediný, kdo se podobným způsobem „navážel“ do žen. Naštěstí tu je paní 
Jacky Flemingová, která všechny tyto politické nekorektnosti opravuje. V Praze jsou prý dvě 
Betlémské kaple a hotel s jedním pokojem... 
  
Nakladatelství Fraus vydalo 1. díl nového vydání oblíbené učebnice Deutsch mit Max neu. Budeme 
této učebnici němčiny věnovat samostatný e-Zpravodaj. Nabízíme Vám ji do konce září se slevou 15%. 
A nakladatelství Fraus také 31. března 2017 ukončuje svoji akci na jimi vydávané slovníky. Je poslední 
šance je nakoupit s výraznou slevou. 
  
Předkládáme Vám také nabídku cizojazyčné četby z edice Collins Classics a pro ty z Vás, kteří se 
chystají na dovolenou a přemýšlejí o nákupu knižního turistického průvodce máme dobrou zprávu – 
kvalitní průvodci z řady Rough Guides, které v české mutaci vydává nakladatelství Jota, je nyní možné 
nakoupit za velmi příjemné ceny. 
  
Vážení zákazníci, v úterý je 28. března, Den učitelů. Přeji tedy všem učitelkám a učitelům z řad našich 
zákazníků pevné nervy, co největší pohodu v hodinách, pozorné a snaživé žáky a ať Vám Vaše práci 
přináší co nejvíce radosti. 
  
S pozdravem 
  
Jiří Šádek 
ZK Sklep 
email: sadek.jiri@email.cz  
mobil: +420 602186735 
http://eshop.zksklep.cz/ 
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e-Zpravodaj ZK Sklep 
1. Deutsch mit Max neu  
2. Slovníky z nakladatelství Fraus – akční ceny – konec akce 31. března 2017 
3. Anglická beletrie z řady Collins Classics 
4. Průvodci Rough Guides z nakladatelství Jota s výraznými slevami 
5. Knihy, které stojí za přečtení 
  
 1. Deutsch mit Max neu  
Oblíbená učebnice němčiny pro žáky 2. stupně ZŠ vychází nyní v novém vydání jako Deutsch mit max 
neu. Zatím jen první díl. Další bude následovat. 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=deutsch+mit+max+neu 
  
  
2. Slovníky z nakladatelství Fraus – akční ceny – konec akce 31. března 2017 
Všechny slovníky z nakladatelství Fraus lze u nás do konce března nakoupit se slevou 30% z jejich 
doporučené ceny. Jedná se o nabídku 29 různých slovníků a 3 titulů z řady Slovíčka na kartičkách. 
http://eshop.zksklep.cz/AKCE-Nakladatelstvi-Fraus?pg=3 
  
  
3. Anglická beletrie z řady Collins Classics 
Za cenu 79,20 Kč Vám dodáme knihy z klasické anglické a americké beletrie (Doyle, Dickens, Brönte, 
Austen, Chaucer, Hardy, Twain, Poe a další autoři). A k tomu pár titulů od francouzských autorů 
(Verne, Leroux, Dumas). Vše v angličtině v nezjednodušené formě, celkem 67 knih. Jednotlivé tituly 
nemáme v eshopu, ale jejich seznam, ze kterého můžete odeslat objednávku na 
objednavky@zksklep.cz, najdete na 
http://eshop.zksklep.cz/Collins-Classics-cetba-Aj 
  
  
 4. Průvodci Rough Guides z nakladatelství Jota s výraznými slevami 
Nakladatelství Jota nabízí turistické průvodce z řady Rough Guides do nejrůznějších zemí Evropy, Asie 
a Ameriky s výraznými slevami až 67% z jejich doporučených cen. My Vám k tomu přidáme ještě 
dalších 10%, takže např. průvodce, který původně stál 898,00 Kč (Anglie a Wales) u nás pořídíte za 
cenu 207,00 Kč. 
V nabídce je 38 různých knih a ceny platí jen do vyprodání zásob. 
Jednotlivé tituly také nemáme v eshopu, ale jejich seznam, ze kterého můžete odeslat objednávku na 
objednavky@zksklep.cz, najdete na 
http://eshop.zksklep.cz/AKCE-Turisticke-pruvodce  
  
  
5. Knihy, které stojí za přečtení 
  
Život i přes nástrahy je paráda, jen musíš být lovec a ne návnada – Halina Pawlowská 
Nabídku knih této spisovatelky, moderátorky, publicistky, scénáristky a vydavatelky, která minulý 
týden oslavila své narozeniny, najdete na  
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=pawlowsk%C3%A1 
  
V našem eshopu máme v menu České knihy – Společenské vědy i podmenu Rádci pro rodiče. Knih s 
touto tematikou vychází opravdu mnoho a do dnešního zpravodaje jsem vybral jeden dotisk a jednu 
novinku, které svým obsahem ohraničují rozmanitost nabídky. 
Jste-li rodič nebo prarodič, který se domnívá, že Vašim potomkům nejvíce prospěje nezávislost a 
svoboda ve výchově, přečtěte si knihu Líný rodič. 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788072176656+ 
Naopak, domníváte-li se, že byste se svým dětem mohli věnovat mnohem víc než dosud, ale nevíte, 
jak na to, pak Vás určitě osloví a bude inspirovat titul Jeden rok odpočinkových aktivit s dětmi. 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788025620380+ 
  
Jacky Flemingová se ve své rýpavě sepsané knížce na 128 stranách pozastavuje nad tím, proč se mezi 
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celé zástupy mužských géniů tak obtížně vkliňují nadané a pracovité matematičky, básnířky či 
sportovkyně. 
Potíže se ženami 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=flemingov%C3%A1 
  
Tato knížka by neměla chybět v žádné pedagogické knihovně, protože šikana se vyskytuje téměř na 
každé škole a i tam kde se ji daří minimalizovat musí učitelé vědět, jak na to. Pokud ji ještě v knihovně 
nemáte, využijte toho, že byla dotisknuta v nakladatelství Portál. 
Nová cesta k léčbě šikany 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788073678715+ 
  
111 míst v Praze, která musíte vidět 
Královská cesta, Pražský hrad, Staré město, Nové město, Vyšehrad – ta místa zná v Praze každý. Tento 
netradiční průvodce Vás však zavede do míst, která jsou také zajímavá, ale v tradičních průvodcích 
Prahy se o nich nepíše. 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788074327667+ 
  
Jo Nesbo: Žízeň 
V Oslu dojde k vraždám několika žen, které si daly schůzku přes Tinder. Vyšetřovacímu týmu v čele s 
Katrin Brattovou zůstává rozum stát nad tím, že obětem vždy zmizelo určité množství krve. Kdo má 
takovou touhu po krvi, se můžete dozvědět začátkem května, kdy tento nový titul vychází (přesně 
11.5.2017). 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9808074735332+ 
  
Hygge Tajemství spokojeného života 
Tato malá knížka vám pomůže hygge najít ve vašem životě a užívat si jej každý den.  
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788075491046+ 
  
Po titulu 7 návyků skutečně efektivních lidí, 7 návyků šťastných děti napsal Stephen R. Covey, autor 
různých příruček osobního rozvoje i knihu o tom, jak si udržet spokojenou a harmonickou rodinu. 
7 návyků spokojené rodiny 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788072614820+ 
  
Podle staré sbírky P. Julia Košnáře pro děti převyprávěl Tomáš Vondrovic české lidové pohádky plné 
humoru a poezie a vznikla knížka 
Když ještě chodil Pán Ježís s Petrem po světe. 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788075532398+ 
  
A závěrem tip na něco hodně napínavého a vzrušujícího. „Naprosto strhující příběh plný zvratů“ , 
„Pečlivě vybroušené – a ostré jako břitva“ hodnotí tento thrillerový debut roku 2016 dva z kritiků. 
Nyní si jej můžete přečíst i v češtině. Vydal Knižní klub. 
Sjari Lapena: Manželé odvedle 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788024257242+ 
  
*                              *                               * 
  
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. 200 kB. 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. 
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