
 

 

e-Zpravodaj Zásilkového knihkupectví Sklep 
(duben 02/2017) 

http://eshop.zksklep.cz/clanek-e-Zpravodaje-ZK-Sklep 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
dnešní e-Zpravodaj ZK Sklep bude velice stručný. 
 
Připravili jsme pro Vás tři tematické nabídky, ve kterých můžete nakupovat knihy se slevami 
20-24%. 
 
1. Nevím, kolik je v Česku rodin, které vlastní psa, ale podle toho, co vidím v našem městě, 
vypadá to minimálně na každou druhou. Také jednoho máme, a tak při prohlížení knižních 
novinek knihy se psí tematikou rozhodně nepřehlížím. 
 
2. Dnes ráno byla u nás jinovatka, přes den cca 5-6 stupňů a bude zřejmě i hůř, takže 
zahradnické práce se asi na pár dní zastaví. O to rychleji budou ale pokračovat, jakmile se 
počasí umoudří. Pokud patříte mezi zahrádkáře a chtěli byste si rozšířit své znalosti, 
podívejte se na naši druhou tematickou nabídku. 
 
3. Učit se a rozvíjet si znalosti cizího jazyka lze různými způsoby. Jedním z nich je četba. 
Vedle stovek titulů zjednodušené četby jsou vydávány i desítky knihy s dvojjazyčnými texty. 
Zpravidla na levé straně v cizím jazyce a na pravé překlad do češtiny, takže čtenář může 
hned kontrolovat, jestli textu správně porozuměl. I tyto knihy jsou k dispozici v různých 
úrovních znalosti cizího jazyka. 
 
A nakonec pár tipů na zajímavé knižní tituly, které vyšly nebo v nejbližší době vyjdou. 
 
S pozdravem 
 
Jiří Šádek 
ZK Sklep 
email: sadek.jiri@email.cz 
mobil: +420 602186735 
http://eshop.zksklep.cz/ 
 
 
e-Zpravodaj 
1. Knihy o psech (slevy 20-24%) 
2. Knihy o zahradě (slevy 20-24%)  
3. Dvojjazyčná četba – angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština (slevy 
20-24%) 
4. Pár novinek 
 
 
1. Knihy o psech (slevy 20-24%) 
V nabídce eshopu ZK Sklep v menu 
http://eshop.zksklep.cz/Tematicka-nabidka-Chov-psu-slevy-20-24 
najdete téměř 60 titulů o chovu, výživě, výcviku a výchově psů. Většinou se jedná o 
všeobecné tituly. Pokud byste měli zájem o knihu, která se týká nějaké konkrétní rasy, 
napište nám, pošleme Vám cenovou nabídku a informaci o dostupných titulech. 
 
 
2. Knihy o zahradě (slevy 20-24%) 
V nabídce eshopu ZK Sklep v menu 
http://eshop.zksklep.cz/Tematicka-nabidka-Zahrada-slevy-20-24 
najdete přibližně 50 různých knih zabývající se pěstováním zahradních rostlin, ovocných 
stromů a různými zahradnickými činnostmi. Pokud zahradu nemáte, možná Vás zaujmou 
tituly jako Pohoda na balkóně nebo Zahrada na jednom metru čtverečním. 
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3. Dvojjazyčná četba – angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština 
(slevy 20-24%) 
V menu 
http://eshop.zksklep.cz/Tematicka-nabidka-Dvojjazycna-cetba-slevy-20-24 
najdete přibližně 190 titulů dvojjazyčné četby. Většina z nich je v angličtině, ale jsou zde 
zastoupeny i další jazyky. Jednotlivé knihy mají stejnou podobu, vlevo cizojazyčný text, 
vpravo český překlad. Některé tituly jsou doprovázeny i audio CD s nahrávkou. Všechny 
nabízené tituly máme skladem (alespoň 1 ks). Další desítky titulů z tohoto okruhu, které jsou 
dostupné na trhu, ale skladem je momentálně nemáme, najdete v menu Dvojjazyčná četba u 
příslušeného jazyka. I na tyto knihy vám poskytneme slevu 20-24%. 
 
 
4. Pár novinek 
Lidé, kteří se narodili v roce 1967, oslaví (nebo již oslavili) své 50. narozeniny. Pokud někoho 
takového máte v rodině nebo mezi přáteli, možná by je potěšila kniha 1967: Rok, kdy jsem 
se narodil(a). 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788072614950 
 
Krkonošské pohádky patří k těm nejoblíbenějším večerníčkům. Nakladatelství Motto vydalo 
knihu Anče a Kuba mají Kubíčka. Víc asi není nutné představovat. 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788026708629 
 
Obrázek je cennější než tisíc slov – říká jedno přísloví. Titul Všechno na světe v obrázcích 
má sice málo stran (jen 64), ale obrázků jsou na nich stovky. Kniha pro vaše malé děti nebo 
vnoučata. Více v anotaci na  
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788020443991 
 
Věděli jste o tom, že v lese žijí Dubánci? Já do minulého týdne ne. Dubánci Příběh jednoho 
roku je vyprávění o bytostech žijících v dubovém lese a prožívajících různá dobrodružství. 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788026414391+ 
 
Tato kniha již vyšla před lety, ale je stále dotiskována – Mým marodům Jak vyrobit 
pacienta (Jan Hnízdil). Místo anotace možná stačí citát uvedený na přebalu: „Lékař je 
člověk,který podává léky, o nichž ví jen velmi málo, k léčbě nemocí o nichž ví ještě méně, 
lidem o nichž neví vůbec nic.“ 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788074220678+ 
 
Kdo by neznal film Pelíšky. A co prožívali jeho hlavní hrdinové před rokem 1968 a ještě 
dříve? O tom pojednává kniha Zahradnictví (Petr Jarchovský), která je literárním 
zpracováním velkolepé filmové trilogie, jejíž první díl (Rodinný přítel) by měl přijít do našich 
kin 27.4.2017. Režie Jan Hřebejk. 
http://eshop.zksklep.cz/?page=hledat&hledat=9788074328176+  
 
 

 
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. 
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