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Ludmila Vaňková 
ŽIVOT NA ROZHRANÍ VĚKŮ  

Život na rozhraní věků je vlastní životopis
spisovatelky Ludmily Vaňkové. Čtenářům se
dostává do rukou kniha, o kterou autorku
dlouho žádali. A nezklame je jak výjimečným
obsahem, tak netradičním způsobem vyprávění
vlastního života.
20. století bylo pro Ludmilu Vaňkovou její století a bylo značně
podivné. V něm se změnilo celé lidstvo nejen dvěma
světovými válkami, ale také překotným rozvojem poznatků 
a technologií, které nás dovedly k současné globalizaci. Jako
autorka třiceti pěti románů z českých královských dějin se
Ludmila Vaňková mnohokrát přesvědčila, že historie se odvíjí
na pozadí osudů jednotlivců. Do jejího života zasáhla
nejcitelněji v době heydrichiády, kdy byl popraven její otec,
člen vedení Národní banky. Po převratu 1948 ji zase postihlo
vyloučení z vysoké školy. Pracovala pak v redakcích, hrála
divadlo, starala se o děti a rodinu. Když v 70. letech začala
psát knihy, raději se dobrovolně nechala zaměstnat na dráze
a její domovskou stanicí byl příznačně Karlštejn. Další osudy
členů své rodiny, přátel a lidí, které poznala v uměleckých
kruzích, spojila do jednoho proudu, kterému na rozhraní tisí-
ciletí dominuje její cestovatelská vášeň. Nakonec se jí po-
dařilo procestovat celý svět a čtenářům své dobrodružné
výpravy do různých koutů světa poutavě přiblížila. Vlastní
životopis Ludmily Vaňkové je obsahově pozoruhodný a stejně
čtivý jako její historické romány. 

Vázáno, 464 stran  (40 s. fotografických příloh, formát 165 x 240), 449 Kč, ISBN 978-80-7244-397-0 

Vlastní životopis Ludmily Vaňkové začíná jako román o dětském ráji. Její otec byl ředitel několika bank a jako
špičkový finanční odborník se stal členem nejužšího vedení České národní banky. V jeho bohaté knihovně se záhy
seznamovala s literaturou a historií a v jejích dětských snech nechybělo přání zachytit literárně celou českou historii.
Rodina žila v harmonii, taťka pracovně vytížený si vždycky udělal čas na své dcery Blanku a Ludmilu. Mamka se
starala o taťku, o rodinu, angažovala se v ženském hnutí, dobře se znala s Miladou Horákovou a její osobní záli-
bou byla hudba, hra na klavír. Obě dcery po ní zdědily hudební nadání, Blanka se dokonce profesionálně věnovala
zpěvu a Ludmila, s matematickým talentem po otci, tíhla k divadlu i literatuře. Pak ale přišel pád do propasti, inferno,
taťka byl za heydrichiády popraven, rodina zůstala bez živitele, matka s dcerami se musela vystěhovat z Prahy do
Řevnic. Hodně jim tehdy pomáhal Oldřich Pecl, který byl v odboji stejně jako taťka a krutý osud na něj dopadl až 
v padesátých letech, kdy byl popraven v procesu s Miladou Horákovou. Po válce studovala Ludmila Vaňková na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, opět se setkala se zmizelou přítelkyní Hanou Proškovou, mezi studenty měla
řadu zahraničních přátel, ale mohla se s nimi znovu vidět až po čtyřiceti letech. V roce 1948 ji vyloučili kvůli třídnímu
původu z vysoké školy. Další životní peripetie, kdy překládala Tajný život Salvadora Dalího pro surrealistickou
skupinu Karla Teigeho, kdy pracovala v různých kulturních časopisech a musela čelit provokacím Státní bez-
pečnosti, kdy hrála divadlo, vdala se a po uvolnění režimu v 60. letech dokončila studium disertační prací Člověk 
a kniha, ji dovedly až do nakladatelství Albatros, kde dělaly s Hankou Proškovou propagaci. Normalizační moc 
v 70. letech jí však nedovolila odpromovat. Raději tedy odešla pracovat k ČSD a jako železničářka napsala tak
úspěšné romány, že to občas leckoho z bývalých kolegů zlobilo. Ale měla ještě jeden nesplněný cíl — převzít
doktorát na Univerzitě Karlově. To se jí podařilo až po sametové revoluci, jak dosvědčuje fotografie na obálce knihy.
Od 90. let volně cestovala po celém světě a srovnávání svých životních a spisovatelských zkušeností s cestovatel-
skými zážitky patří k nejsilnějším kapitolám její knihy, která je též vybavena desítkami fotografií z osobního alba.
Vracet se v čase vlastního životopisu znamená odhalovat nečekané souvislosti i trpké absurdity, ale s tím se člověk
na přelomu věků může vyrovnat, ale nemůže si být příliš jistý tím, jaká nás čeká budoucnost. 
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Můj životopis je také
historický příběh
Ludmila Vaňková se narodila  9. 5. 1927, a pro-
to se její vlastní životopis Život na rozhraní
věků odehrává především ve 20. století. Je
autorkou třiceti pěti historických románů 
a většina z nich zachycuje nejslavnější období
českých dějin za přemyslovských a lucem-
burských králů. Čtenářům se nyní dostává do
rukou kniha, o kterou Ludmilu Vaňkovou
čtenáři dlouho žádali. A nezklame je jak boha-
tým obsahem, tak vypravěčskou upřímností a
poutavostí. Na některé podrobnosti a zajíma-
vosti o nové knize jsme se Ludmily Vaňkové
zeptali.

Jak vnímáte mezi svými historickými romány vaši
novou knihu Život na rozhraní věků, ve které jste vy
sama hlavní postavou?

Vnímám ji úplně normálně. Vždyť je to ve skutečnosti
taky historický příběh, který se odehrává v minulosti, byť
i nedávné. Přístup byl ovšem jiný a pro mě překvapující.
Předem jsem odhadla práci na půl roku. Obvykle mi
každá kniha zabere nejmíň rok, ale vždyť přece svoje
vzpomínky mám dávno zažité a studovat kvůli nim
nemusím nic. První omyl. Když podávám svědectví 
o svém životě, nemůžu pomíjet události, které se hnaly
kolem. A občas jsem taky zaváhala, jestli si všechno
pamatuju správně. Samozřejmě že jsem si ověřovala
kdeco. Také celá řada osob, které jsem znávala, má
svou stránku na internetu. A občas jsem se dokonce
nejen o nich dovídala i překvapující věci, které mi v prů-
běhu života unikly.
Předem mě taky znepokojovala úvaha, jestli dokážu
zaplnit patřičný počet stránek, aby z toho vyšla celá
kniha jakžtakž. Rozsah svých vzpomínek jsem víc než
na sto necenila. To byl druhý a zásadní omyl. Když se
člověk začne probírat svou minulostí, vybavují se mu
věci, na které si celý dlouhý život nevzpomněl. Výsledek
jsou čtyři stovky velkého formátu. Panebože! A to jsem
vždycky měla pocit, že jsem toho zažila tak málo, že to
možná ani nestojí za zaznamenání. A třeba to není ani
tak pestrostí příběhů jako tím, že já prostě neumím
napsat útlou knížku. Snad je to tím, že sama jako čtenář
jsem vždycky sáhla po nějaké tlusté bichli, aby mi po-
žitek ze čtení chvíli vydržel.

Objevila jste při psaní Života na rozhraní věků něco
i pro vás pozoruhodného, například v archivu České
národní banky nebo mezi domácími memorabiliemi?

To velmi často, i když na druhé straně člověk poměrně
zřídka najde právě to, co potřebuje. Ale jsou vedlejší
produkty bádání. Já jsem například po celý život žila 
v představě, že před druhou válkou se nesměly vdávat
učitelky, pokud chtěly zůstat ve škole. Obecně se to

přičítalo tomu, že vlastní děti mohly ohrozit jejich vztah 
k žákům, dětem cizích  rodičů. Velmi mě překvapilo, když
jsem objevila, že se to omezení vztahovalo nejen na
učitelky, ale nejspíš na ženy ve státní službě vůbec. Či
aspoň (prokazatelně) na zaměstnankyně Národní
banky. Pokud šlo o zaměstnance muže, rozdíl mezi
ženatým a svobodným byl nepatrný. Ale ženám bylo
tvrdě řečeno, že jejich pracovní poměr končí dnem jejich
sňatku. Stručně a jasně.  Až mě zarazila ta přímočarost,
jako by to bylo něco samozřejmého.

Ve svém vlastním životopise jste se zmínila, že 20.
století bylo vaše století. Jaké skutečně bylo očima
autorky historických románů? A jaké asi může být
21. století očima autorky Mostů přes propast času?

20.století bylo převratné. Od základů zahýbalo podsta-
tou lidstva. Ale sotva doznělo. Jestli s vývojem člověka
jako druhu nějak souvisí, to teprve ukáže čas. A výhled
do budoucna? Netuším ani, jestli 21. století má vůbec
naději dospět až do konce.

Ani nechci domýšlet, co všechno způsobilo, že jste
až ve zralém věku zjistila, že máte boty z toulavého
telete a že se z vás stala světoběžnice. Co vás na
cestování, o kterém ve své knize tak poutavě vy-
právíte, nejvíce baví a přitahuje?

Vlastně ani nevím. Je to jakási vžitá lidská zvědavost,
touha po neznámém, které je snad lepší a zajímavější
než to známé, prostá touha poznávat, ať už cokoli. Tu se
mnou sdílí spousta lidí. František Kožík to v jedné své
knize vystihl portugalským slovem: Saudade. Prý ho do
češtiny nelze přeložit. Tomu věřím.
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Humphrey Carpenter
J. R. R. TOLKIEN: 
ŽIVOTOPIS
Carpenterův životopis J. R. R. Tolkiena vyšel poprvé v roce
1977 a dočkal se řady reedic. Je považován za autorizo-
vanou biografii, protože vznikal v osobním kontaktu se
samotným Tolkienem a jeho rodinou. Autor měl přístup 
k pozůstalosti, Tolkienovým zápiskům a korespondenci,
hovořil s jeho přáteli. Díky tomu jeho kniha poprvé zpří-
tomnila čtenářům do té doby spíše záhadnou osobnost
autora Hobita a Pána prstenů, knih, které se v době práce
na tomto životopisu už dávno staly klasikou známou po
celém světě. Carpenter podrobně a čtivě líčí Tolkienovy
kořeny v Jižní Africe, studia v Británii, službu v armádě za
první světové války, akademickou kariéru i rodinný život,
ale současně i Tolkienovu spisovatelskou dráhu, která
začala odbornými pracemi, vedle nichž však postupně rost-
la mytologická říše, z níž se zrodil Hobit i Pán prstenů. 

Překlad: Stanislava Pošustová–Menšíková
Vázaná, 346 stran, 328 Kč, EAN: 9788025720929
Plánovaný termín vydání: 9. 5. 2017

https://www.kosmas.cz/knihy/226546/j.r.r.-tolkien-zivotopis/
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„Bílá Masajka“ Corinne Hofmannová
navštíví Prahu v rámci mezinárodního veletrhu Svět knihy

Švýcarská spisovatelka Corinne
Hofmannová, autorka autobi-
ografického bestselleru Bílá
Masajka, vydala u nás novou
knihu Dívka se žirafím krkem.
Ve čtvrtek 11. a v pátek 
12. května budou mít navíc její
fanoušci jedinečnou možnost
potkat se s Corinne Hofmannovou
na pražském veletrhu Svět knihy.

Jak jsem se stala Bílou Masajkou? Jak se člověk
stane takovým, jakým je? Corinne pochází ze
skromných poměrů. Vzhledem ke své tělesné
výšce se v dětství stala terčem posměchu
spolužáků, kteří pro ni vymysleli přezdívku Žirafa,
a jako dítě východoněmeckého otce rovněž
outsiderem ve švýcarské společnosti šedesátých
a sedmdesátých let. Brzy se však naučila, jak 
z nepříznivého osudu vytěžit to nejlepší. 
Ve své nové knize, která vyšla 24. dubna 2017 
v nakladatelství Ikar, vypráví Corinne Hofmannová
otevřeně a upřímně nejen o svém dětství a do-
spívání za těžkých životních podmínek, ale také 
o všem dobrém, co se právě díky tomu naučila. 

Inspirující životní příběh silné,
úspěšné a optimistické ženy,
který nejen překvapí, ale zároveň 
i povzbudí, představí švýcarská
autorka v pátek 12. května 2017
od 12 hodin ve Velkém sále 
na 23. mezinárodním knižním
veletrhu Svět knihy na Výstavišti
Praha Holešovice. Od 13 hodin
bude následovat autogramiáda.

Autorka uvede v rámci veletrhu Svět knihy také film Bílá Masajka, který byl
natočen podle autobiografického románu, jenž se stal světovým bestsellerem
a byl přeložen do více než 30 jazyků. 
Autorka uvede film Bílá Masajka na speciálním promítání v rámci Světa knihy
ve čtvrtek 11. května od 21:00 v letním kině na Výstavišti.

https://www.bux.cz/biografie-zivotopisy-osudy/divka-se-zirafim-krkem
Zakoupit můžete zde
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Roberto Bolaňo
VZDÁLENÁ
HVĚZDA
Útlý román Vzdálená hvězda vznikl rozpracováním
posledního příběhu Nacistické literatury v Americe.
Vypravěč líčí se směsí hrůzy a fascinace několik
epizod ze života básníka, s nímž se seznámil
počátkem 70. let na básnické dílně a pak se s ním
znovu setkal až po Pinochetově puči – vlastně ne 
s ním, ale s jeho „vzdušnou poezií“, verši psanými na
oblohu tryskami letadla. Pátrání po tom, kdo tento
básník–válečný pilot vlastně je, co znamená umění
pro život a kolik cizích životů je někdo svému
svéráznému umění ochoten obětovat, tvoří páteř
vyprávění plného odboček dalších příběhů. Kniha,

považovaná literárními kritiky za jedno z nejpodstatnějších Bolanových děl, je bajkou
nehodnou následování o podvodném umělci, jenž místo jakékoli etiky dbal pouze na
estetiku, a další z variant Bolanova hledání podob moderního zla.

Překlad: Anežka Charvátová

Vázaná, 160 stran, 198 Kč, EAN: 9788025720530
Plánovaný termín vydání: 9. 5. 2017

https://www.kosmas.cz/knihy/219688/vzdalena-hvezda/
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Kniha těží ze zkušeností stovek profesionálů z desítek oborů a nabízí
osvědčené know-how pro podnikání na volné noze – základy pro
prvopodnikatele, nejlepší praktiky a kariérní strategie, ale také
pokročilé nástroje, které ocení i profíci s desetiletou praxí. Kniha tak
pokrývá celé dlouhé období rozvoje podnikání, od zkusmých krůčků
a začátečnických chyb, přes náročné první roky, až po plně zave-
dený osobní byznys postavený na odbornosti a dobrém jméně.
Nečekejte však žádný recept na rychlý úspěch. Robert Vlach je na
volné noze dlouhých 17 let a jako zakladatel úspěšného portálu
navolnenoze.cz vyslechl nespočet podnikatelských příběhů s dobrým
i špatným koncem, z nichž mnohé uvádí jako příklady. Ukazuje klady
i zápory podnikání a doporučuje bezpečné, pomalé strategie úspěchu pro
lidi, kteří jdou se svým jménem poctivě na trh a chtějí se vyhnout chybám i slepým
uličkám.

V knize se dozvíte
� V čem se práce na volné noze zásadně liší od všech jiných přístupů k podnikání.
� Proč je reputace to nejcennější, co profesionál má, jak o ni pečovat a jak ji neztratit.
� Jak důležitá je odbornost a které vlastnosti rozhodují o úspěšnosti freelancerů.
� Co by měl obsáhnout podnikatelský záměr, jak začít a dále rozvíjet kariérní strategii.
� Jak se vyhnout nejčastějším chybám, které dělají i zavedení odborníci s letitou praxí.
� Jak zvyšovat svou produktivitu pro lepší výdělek, spolupráci týmu i spokojenost klientů.
� Co očekávají klienti (i když to přímo neřeknou) a jak o ně pečovat, aby vás milovali. 
� Jak nastavit a postupně zvyšovat cenu odborné práce a vyjednávat o zakázkách.
� Proč se v marketingu obejdete i bez placené reklamy a jak používat sítě, blog či web.
� Jak předcházet rizikům, výkyvům příjmu a proč potřebujete 

lepší finanční sebeřízení.

Vázaná s přebalem, 760 stran, 699 Kč, 
ISBN: 978-80-7555-015-6 

https://www.melvil.cz/kniha-na-volne-noze/ Ukázka z knihy na další straně

Video zde
https://youtu.be/2pmRnFbyqdA

Jan Melvil Publishing, s.r.o.,  Roubalova 383/13,  602 00 Brno, www.melvil.cz

Zakoupit můžete zde



Český profesionál na prahu doby evropské 
Není to ani tak dávno, co práce na volné noze přestala být onou
zavrhovanou kariérní volbou, nad níž rodiče spráskli ruce se
slovy: „Kačenko, kdy už si konečně najdeš pořádnou práci?“
Odpověď na to, jak se to stalo, nabízí naše nedávná, porevoluční
historie. Vývoj podnikání na volné noze v Česku můžeme rozdělit
zhruba do tří etap, přičemž ta čtvrtá možná již začala… První
etapa trvala po celá 90. léta a nesla se ve znamení firemního
podnikání. Neobsazený trh po odchodu komunistů skýtal
obrovské příležitosti pro rychlý růst. Většina zkušených
odborníků se po roce 1989 buď podílela na privatizaci a moder-
nizaci státních firem, anebo zakládala firmy vlastní, což byl
i příběh naší rodiny. Nové společnosti pak rychle expandovaly
na ještě nerozmazleném trhu, hladovém po nových výrobcích
a službách. Firemní podnikání bylo v té době preferovanou pod-
nikatelskou volbou schopných a iniciativních lidí, pročež ti méně
průbojní či méně schopní šli častěji podnikat sami na sebe.
Neplatí to samozřejmě pro obory tradičně spojené s podnikáním
jednotlivců, jako je překladatelství či různé osobní služby. Byl to
však převažující étos oné éry neomezených možností na Divo-
kém východě. Pokud jste ta léta prožili, možná si i pamatujete,
že firmy měly obecně lepší pověst než soukromníci, jak se tehdy
říkalo individuálním podnikatelům. Byl to převažující předsudek.
Druhá etapa startuje nepozorovaně zhruba na přelomu milénia.
Dospívá nová generace profesionálů (do níž patřím i já),
a protože trh je již částečně nasycený, mnozí volí vedle možnos-
ti založit firmu nebo se nechat zaměstnat třetí cestu – být
na volné noze. Nahrává tomu i překotný růst internetu, kde cítí
technicky založení odborníci příležitost dosahovat nadprů-
měrného příjmu i bez firemního zázemí. Rodí se internetová
ekonomika. Stále však jde jen o ojedinělé průkopníky, kteří sami
tápou, jak se vůči veřejnosti prezentovat, protože vnímají, že
profesní vystupování pod vlastním jménem je oproti pozitivněji
vnímaným firmám znevýhodňuje. Mezi veřejností nadále
převládá přesvědčení, že jednotlivci jsou méně spolehliví,
kapitálově nezajištění a odborně zaostávají za firmami, které
zároveň vynakládají nemalé prostředky na budování své

odborné image. Oproti firmám čeští freelanceři tyto marke-
tingové postupy neovládají nebo se s nimi teprve seznamují.
Osobní branding je jim cizí. Vnímání freelancingu mezi mladými
lidmi a absolventy odborných škol není v té době lepší. Naopak,
osnovy nepředpokládají, že by chtěl absolvent po škole začít
pracovat sám na sebe, a připravují jej na firemní praxi, podobně
jako nás v 90. letech. I mezi absolventy je freelancing vnímán
jako kariérní sebevražda; ztracené roky, které nedávají profe-
sionálovi žádnou solidní perspektivu dostat se k vysněným
penězům a příležitostem. Zdá se, že freelanceři sbírají drobty
pod stolem, na kterém hodují velké firmy společně s bonitními
klienty. Stojí za povšimnutí, že mnozí z průkopníků, kteří šli
na volnou nohu v době, kdy to absolutně nebylo v kurzu, patří
dnes mezi špičky svého oboru, společně s kolegy z předních
firem, a někteří jsou i výrazně lépe placeni než jejich firemní
protějšky. Ono mít pět nebo deset let náskok v budování odbor-
nosti, dobrého jména a robustního podnikání, které ustojí lecja-
kou krizi, je bezesporu konkurenční výhoda. Pak ale náhle
přichází krize. V létě 2008 imploduje americká hypoteční bublina
a bere s sebou banky, pojišťovny, celé státy i biliony dolarů da-
ňových poplatníků, jejichž peníze opět tahají Wall Street z bryn-
dy. Kapitalismus se otřásá v základech, akciové indexy tratí přes
polovinu své hodnoty a trh ovládají obavy z dalšího vývoje.
V Americe přicházejí miliony lidí o práci i střechu nad hlavou
a bují hospodářská krize, která se okamžitě přelévá i k nám
do Evropy. 
Třetí etapa vývoje podnikání na volné noze v Česku se tedy pojí
s nástupem hospodářské krize po roce 2008. Tisíce lidí se touto
dříve opomíjenou cestou vydávají. Píšou o svém prozření blogy,
zakládají coworkingy, přednášejí, školí, sdílejí zkušenosti a šíří
osvětu. Práce na volné noze je najednou ideálem pro mnohé
absolventy, kteří už na škole zvládají menší zakázky a po škole
jdou jako kontraktoři nezřídka přímo do mezinárodních projektů.
I v očích veřejnosti dochází k rehabilitaci společenského statusu
nezávislých profesionálů, a být na volné noze tak již nutně
neznamená něco přechodného, dočasného nebo výrazně
horšího, než dělat srovnatelnou práci v zaměstnání.  ...

Jan Melvil Publishing, s.r.o.,  Roubalova 383/13,  602 00 Brno, www.melvil.cz

Tato kniha je pro vás, pokud:
� Jste na volné noze.

� Jako freelancer řešíte problémy, kterým nerozumí nikdo ve vašem      

okolí.

� Uvažujete o svém prvním podnikání či právě začínáte podnikat.

� Pracujete na volné noze již dlouho a chcete si osvojit nové dovednosti.

� Máte firmu, která stojí hlavně na vás a vašem dobrém jméně.

� Přemýšlíte o své kariérní strategii a kde budete za deset, dvacet let.

� Zvažujete odchod ze zaměstnání na volnou nohu a bojíte se riskovat.

� Studujete a nevíte, že freelancer je na tom obvykle lépe než brigádník.

� Děláte bokovky při zaměstnání či studiu a začíná to připomínat 

podnikání.

� Máte živnost, jednoho velkého klienta a touhu více se osamostatnit.

� Spolupracujete často s freelancery a chcete jim lépe rozumět.

� Zajímá vás podnikání na volné noze obecně, jako trend na trhu práce.

� Chcete pracovat odkudkoli a mít větší nezávislost, volnost, svobodu.



Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  e-mail: odbyt@kosmas.cz 
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André Van Lysebeth
JÓGA MYSLI

Sedmá, posmrtně
vydaná kniha
André Van Lyse-
betha se nezamě-
řuje na tělesná
cvičení, ale na
lidskou mysl. 
Autor nás v ní se-
znamuje s takzva-
nými „mentálními
obrazy“, které
jsou klíčem k me-
ditaci, umožňující
nám lépe čelit každodennímu stresu. 
O vědecké základy i o pradávné techniky jóginů se opírá jeho výklad,
jak se můžeme otevřít nevyčerpatelnému zdroji Života, jímž je síla
mysli. André Van Lysebeth propagoval integrální jógu, před-
pokládající nerozlučné spojení těla a mysli. Jeho četní následovníci
najdou v této knize srozumitelný výklad, umožňující jim seznámit se
s jógou mysli.

Překlad: Jindřich Vacek
Brožovaná, 264 stran, 298 Kč, EAN: 9788025720721

https://www.kosmas.cz/knihy/214123/joga-mysli/

André Van Lysebeth
UČÍM SE JÓGU
André Van Lysebeth za svého života vydal šest knih; Učím se jógu je
jeho první svazek věnující se základním ásanám, u nichž jsou vždy
popsány jejich jednodušší i složitější varianty. Autorovo dílo se setka-
lo se širokým ohlasem nejen v rodné Belgii, ale i v mnoha dalších
zemích. To proto, že Van Lysebeth se neomezuje jen na povrchní
popis jednotlivých pozic, ale snaží se zájemci předat samu podstatu
jógy. Už na prvních stránkách klade autor důraz na zdánlivě nepod-
statné detaily (relaxace, dýchání, soustředění), které však tvoří s
ásanami nedílný celek. Vysvětluje zásady, podle nichž se sestavuje
série cviků, i pořadí, v němž je třeba polohy zařazovat. U každé ásany
podrobně probírá její jednotlivé fáze, upozorňuje na možné chyby i na
podmínky nezbytné k jejímu správnému provedení. Základní kurz jógy
doplňují pokyny týkající se hygieny a stravování. 

Překlad: Jaroslav Keliš
Brožovaná, 248 stran, 218 Kč, EAN: 9788025721049

https://www.kosmas.cz/knihy/224425/ucim-se-jogu/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde

2 x JÓGA
Z NAKLADATELSTVÍ ARGO



Diana Gabaldon
PANICOVÉ
Zjistěte, co se stalo před tím, než Jamie potkal Claire. 

V tomto příběhu, jenž předchází sérii Cizinka, se mladý
Jamie Fraser dozví, co doopravdy znamená stát se
mužem. 
Jamie truchlí nad smrtí svého otce a navíc je vážně
zraněn a v rukou Angličanů. Prchá s žoldáky do Francie
a na venkově se setkává se svým starým přítelem
Ianem Murraym. Oba se zotavují a mají dobrý důvod,
aby se nevraceli do Skotska. A oba jsou ještě pani-
cové, i když měli spoustu možností, jak o něj přijít 
s dámami lehkých mravů. 
Ale Jamieho touha ho přivádí do nebezpečí, to když
osud oba mladé muže zavane do služby židovského
doktora Hasdiho, který je najme jako doprovod dvou
drahocenných pokladů na cestě do Paříže. Jedním 
z nich je stará Tóra a druhým lékařova krásná dcera
Rebeka, jejíž sňatek je již domluvený. Oba – Jamie 
a Ian – jsou sice upozorněni, že jde o budoucí nevěstu,
ale určitě by byli mnohem opatrnější, kdyby měli
tušení, pro koho opravdu pracují...

Překladatel Ana Polanská 
Vázaná, 176 stran, 249 Kč, EAN: 9788073906436 

http://www.knihyomega.cz/eshop-panicove.html 
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