„Mokré“ knihy
Zpravodaj o publikacích o lodích, plavbě, a lidech kolem nich....

č. 64 – říjen 2013

Vážení přátelé,
neskončili jsme! To je odpověď na časté dotazy zda nakladatelství bude dále vydávat knihy o plavbě
i zpravodaj „Mokré“ knihy. Velice se všem omlouvám, že jste na nový zpravodaj museli čekat tak dlouhou dobu. Na vině není indispozice ani krach. Naopak, příčinou je takový nárůst práce nejen na vlastních
titulech, že na zpracování zpravodaje se času dlouho nedostalo.
A nyní ji k novinkám. Začneme opět těmi knižními. Kolem těch ostatních proplujeme rychleji jen s krátkou zmínkou. Vždyť mnohé už vlastně ani novinkami nejsou...

Novinky z nakladatelství Mare-Czech
Začněme tituly našeho nakladatelství a poslední knihou našeho „dvorního“ autora, lékaře Otakara Mlejnka. Skutečně jde o jeho poslední knihu, neboť Otakar krátce po vydání knihy odplul na poslední cestu
po řece Styx. Po přečtení budete mít možná podobný pocit jako já, že se na tu poslední plavbu psaním
této knihy již připravoval.
Český doktor na moři 7
...a ti, co jsou na moři
Otakar Mlejnek
počet stran 198
vazba brožovaná
fotografie 4
doporučená prodejní cena bez DPH 303 Kč
běžná cena 349 Kč, naše cena 325 Kč,
cena K“M“K 289 Kč
ISBN 978-80-86930-41-1
Publikace vychází
v limitované číslované edici s podpisem
autora.

„Jsme uprostřed jedné bezesné noci pod vibrujícím stropem lodní kabiny v ozvěně dunění
lodního šroubu kdesi pod rovníkem.
Námořnické duši sevřené oceánem se honí hlavou nejrůznější vzpomínky a myšlenky. Jsou
spojeny s domovem, starými láskami, problémy, kterým se nedá ujet a se zdeformovanými lidskými ideály. Přízračné představy nabývají obludných rozměrů a týkají se jak osobních výjevů ze života tak i příběhů z Bible a s tím spojených
filozofických otázek. Celá společnost i mnohá církevní dogmata jsou přitom svléknuta úplně dona-
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ha jako při nejpodrobnějším lékařském vyšetření. Při nespavosti z rovníkového vedra se nedivte ničemu.
Dle jednoho starověkého rčení jsou na světě tři druhy lidí – živí, mrtví a ti
co jsou na moři. O každé z těchto říší chci vyprávět...“
A autor jistě vyprávět umí. Svědčí o tom i sedm úspěšných knižních titulů které má za sebou. Vrátíme-li se k citovanému přísloví, má i za koho
vyprávět. Otakar Mlejnek opravdu žil, kdo ho zná, ví, jaký je živel. Může
vyprávět i za ty na moři. Vždyť mezi námořníky jako lodní lékař prožil
osmadvacet let. A nyní, želbohu, může vyprávět i za ty poslední. Ještě se
dočkal vydání této knihy, ještě jí pro Vás stačil podepsat... Na poslední
plavbu odplul 3. června 2013.
Více o titulu, o autorovi a ukázky včetně náhledů stránek najdete na:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Mlejnek7.pdf
I následující titul je vzpomínkou na československou námořní plavbu:
Kuchařem na lodích
československé námořní plavby – kniha II.
Od let pohodových k chaosu
Pavel Braňka
počet stran 144
vazba brožovaná
fotografií a ilustrací 83
běžná cena 333 Kč, naše cena 299 Kč,
cena K“M“K 265 Kč
ISBN 978-80-86930-35-0

Váženej čtenáři, vítej na stránkách vzpomínání na šťastný léta mýho života. Po úspěšným vydání první knihy, rozsáhlýho historickýho románu z doby napoleonský éry,
sem se rozhod položit na papír vzpomínky
na svůj, vpravdě dost nevšední život. Tedy,
aspoň jeho podstatnou část. Předesílám laskavýmu čtenáři, že je kniha psaná v nespisovný češtině a v námořnickým slangu. Pro
drsnej život námořníka se uhlazenej jazyk
jaksi příliš nehodí.
Jako lodní kuchař dnes už dávno neexistující Československé
námořní
plavby
sem na moři strávil
dlouhý léta a byl
bych tam setrval až
do důchodu, nebejt divoký privatizace v porevolučním chaosu. Díky týhle
privatizaci, který v podstatě rozuměli jenom ti, co o ní rozhodli a organizovali ji, přešel pojednou jeden z nejúspěšnějších československejch podniků do soukromýho vlastnictví podvodníka, obratně dirigovanýho tehdejšíma politickejma veličinama a špičkama bývalou státní bezpečností.
Záhy na to byly lodě rozprodány cizím rejdařům a naše vlajka zmizela
z moří a oceánů. Navždycky po třiceti šesti letech...
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Další knihy autora
Pavla Braňky

E

již vyšlo

připravujeme

F

Další titul je prvním v nové ediční řadě Mezi nebem a zemí:

edice

svazek č. 1
Putování po čtrnácti životech
Anna Farianová
počet stran 214
vazba brožovaná
běžná cena 299 Kč
ISBN 978-80-86930-42-8
Publikace vychází
v limitované číslované
edici s podpisem autora.

Teorie reinkarnace není z hlediska
více než dvou tisíciletí dějin myšlení v Evropě ani nová, ani importovaná. Nová a importovaná je jen v úzkém pohledu posledních
pár staletí, kdy začala být zmiňována a šířena
některými evropskými a americkými filosofy,
antroposofy, teosofy a okultisty a po Druhé
světové válce ve větší míře i samotnými Asiaty, Indy, Japonci, Tibeťany, Vietnamci, Thajci a podobně,
kteří už tehdy ve větším
počtu přicházeli do Ameriky a do Evropy a šířili zde
své ideje. Autorka knihy Putování po čtrnácti životech
v sobě našla odvahu podělit se s druhými lidmi o své zážitky při procesu terapie minulými životy. Druhý takový
pokus na světě, aby sám protagonista procesu své zážitky sepsal a publikoval, pravděpodobně neexistuje.

Více o titulu, o autorce a ukázky včetně náhledů stránek najdete na:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Putovani14z.pdf

3

Nabídky vydat si knihu v edici VLNA AUTORŮ (tedy vlastním nákladem autorů) již využili první autoři a tak máme tu čest Vám jejich
díla nabídnout. První dva tituly patří velkému hádankáři a sběrateli
Stanislavu Tvrdíkovi.

Tajník – 366 hádanek
Stanislav Tvrdík
počet stran 134, vazba pevná
běžná cena 349 Kč
ISBN 978-80-86930-45-9

Moje roční předsevzetí
prozradil jsem svojí neti.
Mám jich více během roku,
plánuji je dle těch kroků:

Až se potká rok zas s rokem,
oslavit to dobrým mokem.
Musím přiznat, byl jsem cvokem,
přání neskončila bokem.

Dennodenně jedno dát si,
vytvořit taj, s něčím hrát si.
Týdně sedm já mám přání,
věnovat se veršování.

Vyhověl jsem neti přání,
tajů dal se do skládání.
Hádanky jsem tvořil pro ni,
učil jsem ji luštit vloni.

Měsíčně jich třicet roste,
tajů, básní, je to prosté…
Za rok bude jich třistapětašedesát,
co více mohl bych já si ještě přát?

Námětů jsem našel dosti,
z nich pak taje kniha hostí.
Kdo řešiti bude denně taj,
na rok může míti tady ráj.

Puzzlovník – Hlavolamová poezie
Stanislav Tvrdík
počet stran 56, barevnách fotografií 52
vazba pevná
běžná cena 349 Kč
ISBN 978-80-86930-49-7
Od roku 1963 se zabývám sběratelstvím hlavolamů. Letos jsem
oslavil 50. výročí založení mé sbírky. Ta nyní obsahuje několik
tisíc kusů hlavolamů všech typů. Sbírka je uložena v mém rodinném sídle PUZZLEDOMu. Přesný počet hlavolamů ve své sbírce
neznám, ale v současné době pracuji na jejich katalogizaci. V seznamu mám nyní 2000 kusů což zahrnuje necelou polovinu sbírky.
Tyto HLAVOLAMY – PUZZLE TOYS pochází z několika desítek
států světa. Ve sbírce mám také uloženy vlastní dosud nepublikované hlavolamy. V tomto PUZZLOVNÍKU přináším krátký vhled
do mé sbírky. Je zde veršovaně ve zkratce popsáno šestnáct typů
hlavolamů a také část sbírky zvěčněna na fotografiích. Čtenářům
této knížky přeji, aby jim byla dobrým průvodcem za poznáním
„světa hlavolamů“. Věřím, že mnozí z nich si také – pokud již se
tak nestalo – založí sbírku svoji.
Publikace si můžete zakoupit v naší zásilkové službě „Mokrá“ kniha nebo přímo u autora:
ESTE@seznam.cz. Více o titulech a ukázky včetně náhledů stránek najdete po zpracování
na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Tvrdik.pdf.
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Dalším titulem v edici VLNA AUTORŮ je příspěvek literatury pro děti výtvarnice
Aleksandry Griz Antkowiak:

Pročpak kos má žlutý nos
Aleksandra Griz Antkowiak
počet stran 46, plnobarevný tisk
vazba brožovaná
běžná cena 199 Kč, naše cena 180 Kč
ISBN 978-80-86930-50-3
Pohádkové vyprávění určené dětem o tom
jak kos přišel ke žlutému nosu, doplněné
ilustracemi autorky.
Publikace si můžete zakoupit v naší
zásilkové službě „Mokrá“ kniha
nebo přímo u autorky:
rumtuntun@gmail.com.
Byl kopeček, na něm dům, v domečku kamna,
u kamen dýmka a na jejím druhém konci dědeček.
A protože není nic lepšího než teplé kakao
Každý den, těsně před setměním, se tam scházely děti
před spaním, uvařil jim ho pohádkový dědeček
z celého okolí, aby poslouchaly pohádky, které jim vyprávěl.
na kachlových kamnech celý hrnec.
Všichni mu říkali pohádkový dědeček, protože nikdo
„Hmmm, mláďátka moje...,“podíval se
neuměl vyprávět pohádky lépe než on.
na mísu plnou čerstvě natrhaných třešní
Lesní zvířata už ten rituál také znala,
a pustil se do vyprávění.
a tak se po západu slunce hnala co nejrychleji přes les,
„Budu vám vyprávět pohádku o někom,
aby si lehla pod okno a poslouchala jeho vyprávění.
kdo má strašně rád třešně.
Po pravdě řečeno, lákalo je tam spíš teplo od kamen
A to víc než vy všichni dohromady,"
a vůně čerstvých buchet.
usmál se a pokračoval.
Více o titulu a ukázky včetně náhledů stránek najdete po zpracování na:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Kosi.pdf.

Novým připravovaným titulem v edici VLNA AUTORŮ bude druhý díl projektu Jana Koláře K.u.K.
Kriegsmarine. Kniha bude věnována rakousko-uherským křižníkům a její základ, stejně jako v prvním
díle, budou tvořit reprodukce dobových pohlednic
z rozsáhlé autorovy sbírky. O vydání publikace Vás
budeme včas informovat.
Pro další zájemce z řad začínajících autorů zopakujeme naší nabídku...
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Nabídka služeb:
Nabídka pro začínající autory
Jste-li začínající autoři, asi znáte tu situaci. Oslovíte nakladatele, jednoho, dva, deset, a čekáte, čekáte a čekáte než se Vám sejdou odmítavé
odpovědi. Mnohdy oni odpověď nedorazí. A zdá se, že v nynější ekonomické situaci bude odmítnutí
přibývat. Ale nemusí to být pravda. Alespoň ne u nás... Právě pro začínající autory máme nabídku jak
vlastní knihu vydat třeba jen v minimálním nákladu pro pár přátel.
Vaše kniha může být první v připravované edici „VLNA autorů“, tedy „Vlastním nákladem autorů“.
Podle přání a možností zadavatele zprostředkujeme redakční práce, připravíme k tisku a necháme vytisknout publikaci kterou zaštítíme ISBN, propagací přes internet, vlastním prodejem a prodejem přes
distribuci s celorepublikovou působností. Autor jako zadavatel si sám určí jak má kniha vypadat i výši
nákladu a zpracování. Jediné podmínky jsou:
1) Obsah publikace nesmí být v rozporu se zákony ČR,
2) Publikace musí obsahovat povinné údaje (více např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Neperiodick%C3%A1_publikace),
2) Odevzdání pěti tzv. povinných výtisků pro vybrané knihovny (zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických
publikacích, více např. na: http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-knihovny/povinny-vytisk/),
3) Uhrazení všech dohodnutých výloh,
4) Publikace musí být technologicky zpracovatelná a všechna nestandardní provedení budou v tiráži
uvedena jako „na přání zadavatele“.
Dotazy pište na adresu nakladatelstvi@mare-czech.cz.

Digitalizace – Převedeme do dat...
Vaše diapozitivy i negativní filmy, rodinná fotoalba a fotografie, staré kroniky a dokumenty za účelem archivace, tisku i projekce na PC
a DVD přehrávačích.
Příjem zakázek (pouze po písemné nebo telefonické domluvě) na adrese: Nakladatelství Mare-Czech, Křivenická 426/42, Praha 8 – Čimice.
Pište: nakladatelstvi@mare-czech, volejte: 222 938 250, čtěte: http://www.mare-czech.cz/dtp/uvod.html
(zde naleznete i orientační ceník)

Připravujeme
Těch připravovaných titulů je víc, ale i tak je v seznamu více knih než může jeden člověk
za rok připravit. No, nechme se překvapit...
– Historie založení pražské osobní paroplavby,
– dlouho připravovaný titul M. Huberta Pražská Rustonka a rod Rustonů,
– 3. díl vzpomínek Pavla Braňky,
– Slaný chléb od Michala Svoreně,
– Vůně a krása okamžiku, o šťastném čtyřlístku lodí Blaník, Sitno, Radhošť a Kriváň,
– Námořnické povídačky z rakousko-uherské maríny,
– Pohraničníci na Dunaji,
– Zánik křižníku Zenta podle René Grégra,
– nové vydání první knihy Františka Ptáčka Schody do celého světa,
– Plavecké povídky Jana Malého...
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Přihlaste se mezi abonenty zpravodaje „Mokré“ knihy
Chcete-li dostávat informaci (cca šest řádek s odkazem a náhledem obálky nejvíce desetkrát v roce)
o právě vydaném zpravodaji na Vaši e-mailovou adresu, napište nám heslo „abonent MK“ na adresu
nakladatelstvi@mare-czech.cz a Vaše adresa bude zařazena do adresáře.

„Mokré“ knihy najdete na stránkách www.mare-czech.cz
7

Smutné zprávy

Autor modelářských plánů JaPa Jan Pavlík zemřel
na začátku března 2013.

Dne 27. března 2013 zemřel palubní důstojník a spisovatel Franta Ptáček ve věku nedožitých 83 let. Poslední rozloučení se konalo ve velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích v pondělí 15. dubna.
Jiří Kudrna, kpt. dálné plavby zemřel tiše v úterý
21. května 2013 po těžké a zákeřné nemoci ve věku
76 let. Poslední rozloučení se na přání zesnulého konalo ve vší tichosti.

Lodní lékař a spisovatel MUDr. Otakar Mlejnek zemřel v pondělí 3. června po krátké nemoci ve věku
nedožitých 83 let.

Vzpomínám alespoň těch, kteří mají něco společného s našimi „mokrými“ knihami. Až některou z nich budete mít v ruce, vzpomeňte si
prosím i na jejich autory.
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Naše knižní nabídka od jiných nakladatelů
Navázali jsme spolupráci s nakladatelstvím IFP Publishing. To vydává převážně jachtařskou literaturu.
Níže uvedená nabídka naší zásilkové služby „Mokrá“ kniha sestává z titulů které máme skladem. Pokud
si však z produkce IFP vyberete i jiné tituly, rádi je pro Vás objednáme. Veškerou produkci najdete na
http://www.ifp-publishing.cz/.
Za tajemstvím Vlaštovek a Amazonek
František Novotný
256 stran, barevné i černobílé fotografie
Vazba pevná s papírovým přebalem.
Cena s DPH: 349,00 Kč
VYŠLO 23. 11. 2012.

Existovaly Vlaštovky a Amazonky? Jestli ano, kde žily a kdy? Jak se ve skutečnosti jmenovaly? Kde je ostrov Divokých koček a jak vypadal Hastrman?
Jsou místa v knihách popisovaná skutečná?
Tohle jsou otázky, které od nepaměti zajímají generace čtenářů a obdivovatele knížek Arthura Ransoma. A František Novotný se jednoho dne rozhodl
zjistit, jestli na tyto otázky existují i odpovědi.
A protože je jachtař, nalodil se na plachetnici, vztyčil plachty a vydal se
se svými přáteli do země Arthura Ransoma tyto odpovědi hledat. Čtenář se tak může společně s nimi
zúčastnit pěti kouzelných jachtařských výprav, na kterých navštíví ostrov Divokých koček, ztratit se
v Údolí Vlaštovek, najde Severní pól a v Pin Millu potká skutečného Hastrmana.
Tohle všechno a mnoho dalšího můžete zažít společně s Františkem Novotným a s jeho knihou při výpravách, které splnily jemu a jeho přátelům dávné dětské sny.
Knížka Za tajemstvím Vlaštovek a Amazonek má unikátní skladbu a těžko byste našli v české literatuře
faktu obdobně koncipované dílo. Valnou část textu tvoří líčení jachtařských výprav po stopách britského
spisovatele Arthura Ransoma a jeho literárních hrdinů, jež v tradičních jachtařských oblastech Velké
Británie podnikl v letech 2004–2011 autor se svými přáteli. Tato líčení jsou doplněna návody, jak takové
expedice uspořádat, kam se obrátit o pronájem lodí, kde si objednat nezbytné příručky a hlavně jak se
připravit na plavby v tak navigačně náročné oblasti, jako je Severní moře.
Součástí knihy je ovšem také nevšedně podaný komentovaný životopis Arthura Ransoma, který se se
svým cyklem o Vlaštovkách a Amazonkách zařadil mezi nejúspěšnější světové autory dětských knížek.
Jenom v Anglii vyšlo jeho dílo v pěti milionech výtisků a české překlady se počítají na statisíce.
Pátrání po místech, kde se knížky Arthura Ransoma odehrávají, a jak se stalo, že se osudy skutečných
dětí trvale propletly s jeho životním příběhem, tvoří další patro vyprávění. Kniha se tak stává výjimečnou svého druhu, protože ji lze označit i jako literárně -jachtařskou detektivku.
A v neposlední řadě je tato knížka autorovým holdem zesnulé Ing. Jiřině Štěpánské, která byla expedičním „Admirálem“ a jako nadšená milovnice díla Arthura Ransoma výpravy sponzorovala
Autor František Novotný je nejen přesvědčeným a zaníceným fandou knih Arthura
Ransoma, ale také vynikajícím spisovatelem s mnoha knihami na kontě, od sci-fi románů až po literaturu faktu. František je ale také vynikajícím a zkušeným
jachtařem, který na plachetnici dvakrát přeplul Atlantický oceán a naplul tisíce
námořních mil po Středomoří a v Rudém moři.
V jeho osobě se tak setkaly ty pravé fundované znalosti a zkušenosti, aby mohl
knihu o Arthuru Ransomovi pojmout nejen jako cestopis, ale i jachtařskou příručku a současně nesmírně poutavý příběh života samotného Arthura Ransoma a dětí,
které byly vzorem legendárních Vlaštovek a Amazonek.
Více zde: http://www.ifp-publishing.cz/products/za-tajemstvim-vlastovek-a-amazonek/
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Neuvěřitelná námořní dobrodružství
Dick Durham
vazba V8 (pevná), papírový přebal
228 stran
Cena s DPH: 299,00 Kč
VYŠLO 2013

Vztyčte plachty a vyplujte na odvážnou cestu se sérií dramatických a neuvěřitelných příběhů, které se staly plavcům a námořníkům na širých mořích.
Najdete zde příběhy, které se udály na vznešených a velkých plachetních
lodích a najdete zde události, které se přihodily na plachetnicích jen o málo
větších než veslice.
S hrdiny příběhů poplujete napříč světovými oceány, od severních a jižních
moří až po vody tropických ostrovů. Námořníci, jachtaři, kapitáni i plavčíci
často čelí na mořích bouřím, větrům, hurikánům, vlnám, nemocem a často hledí do tváře smrti. Všechna
jejich dobrodružství teď můžete zažít i vy.
Dick Durham sestavil kolekci námořních příběhů, které nemají obdoby a které u nás v češtině dosud
nikdy nevyšly. A proto vztyčte plachty a podlehněte kouzlu volání modrých dálek, kouzlu moře a kouzlu
cest za daleký obzor.
Více zde: http://www.ifp-publishing.cz/products/neuveritelna-namorni-dobrodruzstvi/
Dovolená na jachtě

Jaroslav Foršt, František Novotný
vazba V8 (pevná)
124 stran
Cena s DPH: 299,00 Kč

Snad každý někdy pomyslel jaké by bylo plout na plachetnici mořem, poslouchat křik racků, svistot větru v lanoví a šumění vln pod přídí. Ta nádhera, moře, vlny, loď pod plachtami a nikde nikdo. Říká se, že moře poskytuje
člověku svobodu, jakou již nikde jinde nezažije. A nebo toulání se mezi
ostrovy, ať už řeckými, chorvatskými nebo aribskými, koupání v liduprázdných zátokách, průzračné moře, civilizací nezasažené pobřeží… Jsou to
sny... ale kdo říká, že sny se nemůžou splnit?
Kniha Dovolená na jachtě pomůže splnit právě ten sen, který mnozí snili při baterce, pod peřinou, při
četbě dobrodružných knížek. Dokáže odpovědět na spoustu otázek, které je možné ve vztahu k dovolené
na moři položit. Může člověk jen tak vyplout na moře? Je to vůbec bezpečné? Mám se bát mořské nemoci? Kde je možné plachetnici pronajmout ? Co všechno je třeba umět? Kolik to bude stát? Na všechny
tyto otázky a na spoustu dalších odpoví kniha
Naučíte se: • Jak a kde si pronajmout loď. • Jak poznat správného kapitána. • Jak zbytečně neutratit peníze • Spoustu věcí o plachetnicích, plachtách a obsluze lodi. • Jak být platným členem posádky. • Jak se
bránit mořské nemoci, a mnoho dalších věcí.
Více zde: http://www.ifp-publishing.cz/products/dovolena-na-jachte/
JACHTAŘSKÉ RODOKAPSY ČÍSLO 2

Přes Atlantik podle hvězd
Petr Scheirich
vazba brožovaná
48 stran
Cena s DPH: 80,00 Kč
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Přeplavba La Grace přes Atlantik na podzim roku 2011 za navigace toliko
sextantem nesmí chybět ve Vaší jachtařské knihovničce! Přes Atlantik podle
hvězd je tištěný deník druhého bocmana a prvního astronavigátora brigy La
Grace Petra Scheiricha, který dovedl La Grace poprvé přes Atlantik pouze
za pomoci tradiční navigace podle nebeských těles. Obsahuje text, fotografie a také jednotlivé polohy získané z astronavigačních měření.
Jachtařské rodokapsy jsou krátké příběhy z jachtařského prostředí popisující skutečné události. Filozofií tohoto vydavatelského počinu je nabídnout
čtenáři zajímavé příběhy tištěnou formou, která má přeci jen výrazně vyšší
trvanlivost, než internetové publikování, kde jsou informace zdarma okamžitě pohřbívány dalším nánosem nových a nových dat.
Možná se tento krok zdá být krokem proti proudu, ale naše nakladatelství
věří, že právě tisk na papír, který není zadarmo, je garantem určité kvality
a to jak textu, tak grafické podoby knihy a přináší čtenáři ten správný čtenářský zážitek. Co zbyde, kdyby
přestal jít elektrický proud? Jenom to, co je na papíru, který je prověřeným nosičem už spousty let.
Jachtařské rodokapsy vycházejí nepravidelně tištěnou formou ve formátu A5 s počtem stránek 48 - 64 .
Obsahují jak černobílé tak barevné fotografie. Poštovné vychází na 20 Kč.
Více zde: http://www.ifp-publishing.cz/products/pres-atlantik-podle-hvezd/
JACHTAŘSKÉ RODOKAPSY ČÍSLO 1

Jak nás v Řecku prohnal Meltemi
Jaroslav Foršt
Cena s DPH: 80,00 Kč

Deník jedné rodinné plavby v Egeji.
Více zde: http://www.ifp-publishing.cz/products/jak-nas-v-recku-prohnal-meltemi/

Kniha První pomoc na palubě

Sandra Roberts
Vazba: brožovaná, formát: B5
Počet stran: 128 barevných, s obrázky a fotografiemi
Cena s DPH: 299,00 Kč
VYŠLO 12. DUBNA 2011

Na moři nejde jednoduše zvednout telefon, vytočit ambulanci a počkat, až
přijede. Na moři je nutné konat ihned a nedá se spoléhat na pomoc zvenčí.
Musíte se bez pomoci obejít a to celé hodiny, nebo i dny. První pomoc na palubě může zachránit život. Žádna loď by bez ní neměla vyplout.
Kniha První pomoc na palubě popisuje základní úkony, kterými je možné
zranění nebo nemoci přivést pod kontrolu a postiženého stabilizovat. Každá
kapitola a každé téma je koncipované tak, aby požadované informace bylo
možné získat rychlým pohledem. Jazyk knihy je jednoduchý a výstižný a tam, kde je to vhodné, je doplněn sérií fotografií, které exaktně ukážou, jak postupovat. A stejným způsobem, jakým lze knihu číst, je
možné podle ní i provádět první pomoc. Jenoznačné rady pomohou dostat vzniklou situaci pod kontrolu,
postiženého stabilizovat a poskytnout mu adekvátní ošetření.
Originál vydalo anglické námořní a jachtařské nakladatelství Wiley Nautical a to v lednu 2011!
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Sandra Roberts, je lektor senior Námořní akademie ve Warsashu (Anglie) kde přednáší první pomoc
a medicínské aspekty pobytu na moři. Své více jak čtyřicetileté praktické zkušenosti s první pomocí
získala nejen díky své jachtařské zálibě, ale také díky službě v armádě UK.
Více zde: http://www.ifp-publishing.cz/products/prvni-pomoc-na-palube/
Za kormidlem nejen na Jadranu

František Novotný
Vazba: pevná, Formát B5,
Stran: 304
Publikace je barevná, s fotografiemi a schématy.
Cena s DPH: 539,00 Kč
VYŠLO 5. 11. 2010

Kniha „Za kormidlem nejen na Jadranu“ je pro všechny, kterým učaroval
neklidný mořský živel, a kteří se vydávají pokoušet jej ať už v pobřežních
vodách Jadranských nebo na světových oceánech.
S knihou získává čtenář nejen komplexního průvodce jachtingem, ale také
knihu, která pobaví čtivým textem a další generaci jachtařů zprostředkuje
moudrosti a zkušenosti jednoho mořského vlka, pro kterého se stalo moře
osudovou láskou.
O příbězích vložených do knihy sám autor František Novotný píše:„…Příběhy, které jsou jako příklady
vloženy do následujících kapitol, jsem všechny osobně zažil a ukazují,jak často jsem se dopouštěl chyb.
Ani vy se chybám nevyhnete a úkolem této knížky není, a ani být nemůže, aby vás před chybami ochránila. Ale může vás ochránit před chybami fatálními, a o to jde.“
Více zde: http://www.ifp-publishing.cz/products/za-kormidlem-nejen-na-jadranu/
V další nabídce najdete turistické průvodce z nakladatelství Turistashop.
Z Prahy do Svatojánských proudů
Nejkrásnější výlety jižně od Prahy
Zdeněk Jirásek
počet stran 74,
černobílé fotografie, výřez mapy
vazba brožovaná
Běžná cena 229 Kč, naše cena 210 Kč
ISBN 978-80-904480-2-5

Z Prahy do Štěchovic
a Svatojanské proudy
Vladimír Souhrada
počet stran 74, fotografií a ilustrací 40
vazba brožovaná
Běžná cena 129 Kč, naše cena 119 Kč
ISBN 978-80-904480-0-1
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S Paroplavbou na Slapy
Průvodce při plavbě středním Povltavím
Praha-Štěchovice-Slapská přehrada
Zdeněk Jirásek
počet stran 284,
barevné fotografie, výřez mapy
vazba brožovaná
Běžná cena 95 Kč, naše cena 88 Kč
ISBN 978-80-904480-2-5

Vám představuje titul:
Z Prahy do Štěchovic
a Svatojanské proudy
Vladimír Souhrada
počet stran 74, fotografií a ilustrací 40
vazba brožovaná
Doporučená prodejní cena 129 Kč
ISBN 978-80-904480-0-1
EAN 9788090448001
Reprint turistického průvodce nás přenese do roku 1905 na
palubu pražského parníku a krásnou češtinou popíše dnes již
zmizelou, nebo značně pozměněnou krajinu podél Vltavy
z Prahy do Štěchovic. Cestou nám přiblíží historii obcí
v blízkosti řeky a upozorní na zajímavá místa. Z každé stanice
parníku nám nabídne několik tras vhodných pro pěší výlet
– v mnoha případech ještě dnes aktuálních.
Ze Štěchovic nabídne několik cest
k Hornímu slapu Svatojánských
proudů a zláká nás na plavbu
výletní lodicí (tzv. Biografem)
divokými peřejemi hučícími
v úzkém skalnatém kaňonu zpět
do Štěchovic.
Druhé vydání tohoto průvodce,
který by neměl chybět v knihovně
žádného milovníka staré i současné
Vltavy, historie, ale i turistiky,
je přesnou kopií prvního vydání
z roku 1905.
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Vám představuje titul:
S Paroplavbou na Slapy
Průvodce při plavbě středním Povltavím
Praha-Štěchovice-Slapská přehrada
Zdeněk Jirásek
počet stran 74,
černobílé fotografie,
výřez mapy
vazba brožovaná
Doporučená prodejní cena 95 Kč
ISBN 978-80-904480-2-5
EAN 9788090448025

Turistický průvodce podrobně popisující krajinu a zajímavosti při plavbě lodí z Prahy do Třebenic
ke Slapské přehradě. Podrobně seznamuje výletníky se zajímavostmi viditelnými z paluby lodi, s jejich
historií i technickými daty.
Ze Štěchovic nabízí pěší výlet
Povltavskou stezkou ke Slapské
přehradě, procházející po břehu
nejkrásnějšího úseku Vltavy bývalými Svatojánskými proudy.
Pěší výlet obsahuje podrobný
popis trasy, místopisné i historické zajímavosti, technické údaje
a mapku s vyznačenou trasou
v měřítku 1:75 000. Text je doplněn fotograﬁemi.

Pruvodce-propagace.indd 1
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Kalendář 2014
Připravili jsme pro Vás nástěnný kalendář pro rok 2014 – Československá námořní plavba. Do 15. listopadu přijímáme závazné objednávky. Kalendář má třináct listů velikosti A3 a bude vytištěn v limitované sérii na základě objednávek. Ve volném
prodeji kalendáře nebudou a nepočítáme ani
s dotiskem. Cena jednoho kalendáře včetně
DPH bude přibližně 300 Kč (cenu upřesníme
až podle celkového nákladu).
Objednávky zasílejte na adresu:
nakladatelstvi@mare-czech.cz

15

Co se kde děje
Dne 9. února se v Libštátu sešli jachtaři. Zajímal jsem se hlavně o „mokré“ knihy a jak Vám je zprostředkovat. Některé již máte v nabídce, o dalších se jedná...

JACHTING LIBŠTÁT
N 50° 33’ 35” • E 15° 24’ 52”
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SPOLEČENSKÝ DŮM / KIN O LIBŠTÁT

9 . Ú N O R A O D 10 . 0 0 - 13 . 0 0 H O D I N
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Milovníci krásných knih si mohli přijít na své na výstavě faksimile starých knih z produkce nakladatelství Tempus Libri v březnu 2013 v prostorách Státní knihovny v Praze.
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Dne 26. března 2013 se opět sešli na Smíchově ve „své“ restauraci námořníci...

V polovině dubna 2013 proběhl další ročník veletrhu Lodě na vodě. Opět jsem se zaměřil především na
literaturu o lodích. Nicméně zajímavé nebyly pouze knihy.
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Pražská paroplavební společnost zahájila 22. dubna 2013 plavební sezonu. Více najdete na:
http://foto-mare-czech.galerie.cz/6070461-mc099745-099920-zahajeni-sezony-pps-2013_04_20

O týden později vyplul parník Vyšehrad na tradiční plavbu do Proudů. Akci pořádali KČT Stará plavba a
Turistashop. Více snímků najdete na: http://foto-mare-czech.galerie.cz/6070449-mc099921-100128-parnikem-vysehrad-do-proudu-2013_04_27

Na prvního máje oslavil parník Vyšehrad 75. narozeniny. Více snímků najdete na: http://foto-mare-czech.galerie.cz/6070469-mc100129-100414-75-let-parniku-pps-vysehrad-2013_05_01
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OSNa zorganizoval další tradiční plavbu námořníků. Tentokrát na motorové lodi Cecílie. Akce proběhla
7. září 2013. Více uvidíte na: http://foto-mare-czech.galerie.cz/6161815-mc101323-101465-setkani-namorniku-na-cecilii-2013_09_07

Dne 16. září 2013 byly parníky Vltava a Vyšehrad vyhlášeny kulturními památkami. Více snímků najdete na: http://foto-mare-czech.galerie.cz/6167193-mc101466-101703-vyhlaseni-parniku-kolturnimi-pamatkami-2013_09_16

V polovině října jste se mohli zúčastnit Plaveb za světlem na lodích PPS. Více snímků najdete na: http://
foto-mare-czech.galerie.cz/6186404-mc101762-101928-plavba-za-svetlem-2013_10_19
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Poštovní minigalérie na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je galerií, kterou za měsíc projde 20000 návštěvníků. Dne 9. října zde zahájil výstavu svých obrazů Václav Králíček.

Moře… má láska
současnost
Club gentlemanů Žižkov a Česká pošta Praha 33 Vás srdečně zvou
na vernisáž výstavy obrazů

Václava Králíčka,

https://www.email.cz/download/i/0-3FSe0OUUsgiq8KHH6-

která proběhne ve středu 9. října 2013 v 19 hodin.
Poštovní minigalerie, Přemyslovská 2 (vchod z nám. Jiřího z Poděbrad)
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Novinky jsou označeny piktogramem

Úplná aktuální nabídka publikací a dalšího zboží nabízeného naší zásilkovou službou
Novinky jsou označeny piktogramem

.

PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ MARE-CZECH
Pročpak kos má žlutý nos
Tajník – 366 hádanek
Puzzlovník – Hlavolamová poezie
Putování po čtrnácti životech
...a ti, co jsou na moři
Od let pohodových k chaosu
Od kuchtíka k šéfkuchařovi
O lodích, bez nichž by nebylo Ameriky
Lodní lékař ČNP vzpomíná
Na Vltavě v Praze, jak bylo a jak je
1000 mil vzhuru po Amazonce
Bez konce širé moře je...
Bitva v Otrantské úžině
Boxeři v Šanghaji
Do světa s parníky Rakouského Lloydu
Hlídková loď President Masaryk
Jitřenka pluje na východ
Krysa v podpalubí
K břehům Nového světa
Legendární parník Bohemia
Loděnice v Křešicích
Lodě a plavba na střední Vltavě (téměř rozebráno)
Liberty, lodě svobody
Modré medailonky I – Věčně živé námořní legendy
Modré medailonky II – Vernisáž pamětníků
Moře milované i proklínané 1
Moře milované i proklínané 2
Padesát let ČNP (rozebráno)
Mořští flamendři
Parník Civetta a lodní šroub Josefa Ressla
Patagonií v sedle
Příběh „Ostrostřelce“
Rakouské válečné námořnictvo 1848–1866
Sebevražedné čluny
Stará plavba na dolní Vltavě
Strašidla domácí
Světem křížem krážem
Uzel pro štěstí
Vlečné parníky na Vltavě a Labi „Péčka“
Z Čech a Moravy až k severnímu pólu
Ze slezské vísky plavčíkem u maríny

běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 299 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 333 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 333 Kč
běžná cena: 339 Kč
běžná cena: 299 Kč
běžná cena: 444 Kč
běžná cena: 149 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 333 Kč
běžná cena: 219 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 299 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 269 Kč
běžná cena: 279 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 189 Kč

naše cena: 185 Kč

K“M“K: 150 Kč

naše cena: 149 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 299 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 299 Kč
naše cena: 309 Kč
naše cena: 149 Kč
naše cena: 409 Kč
naše cena: 139 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 299 Kč
naše cena: 204 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 250 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 176 Kč

K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 289 Kč
K“M“K: 265 Kč
K“M“K: 289 Kč
K“M“K: 289 Kč
K“M“K: 289 Kč
K“M“K: 265 Kč
K“M“K: 270 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 365 Kč
K“M“K: 100 Kč
K“M“K: 289 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 265 Kč
K“M“K: 182 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 330 Kč
K“M“K: 223 Kč
K“M“K: 232 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 157 Kč

běžná cena: 249 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 149 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 99 Kč
běžná cena: 149 Kč
běžná cena: 299 Kč
běžná cena: 329 Kč
běžná cena: 299 Kč
běžná cena: 279 Kč
běžná cena: 249 Kč

naše cena: 232 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 139 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 90 Kč
naše cena: 139 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 306 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 232 Kč

K“M“K: 217 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 330 Kč
K“M“K: 100 Kč
K“M“K: 330 Kč
K“M“K: 165 Kč
K“M“K: 80 Kč
K“M“K: 125 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 273 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 232 Kč
K“M“K: 217 Kč

LABSKO-VLTAVSKÁ PLAVBA
20 let Spolku přátel plavby (2012)
LVP 18 (2012)
LVP 17 (2011)
LVP 16 (2010)
LVP 15 (2009)
LVP 14 (2008)
LVP 13 (2007)
LVP 12 (2006)
LVP 11 (2005)
LVP 10 (2004)
LVP 9 (2003)

běžná cena: 99 Kč
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 69 Kč
běžná cena: 69 Kč
běžná cena: 59 Kč
běžná cena: 59 Kč

naše cena: 95 Kč
K“M“K: 90 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 75 Kč		
naše cena: 65 Kč
naše cena: 65 Kč
naše cena: 55 Kč
naše cena: 55 Kč
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Od vydavatele SPP zajistíme v xerokopii i starší rozebraná čísla.
PUBLIKACE o LODÍCH a PLAVBĚ z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
Z Prahy do Svatojánských proudů
běžná cena 229 Kč
S Paroplavbou na Slapy
běžná cena 95 Kč
Z Prahy do Štěchovic a Svatojanské proudy
běžná cena 129 Kč
Za tajemstvím Vlaštovek a Amazonek
běžná cena 349 Kč
Neuvěřitelná námořní dobrodružství
běžná cena 299 Kč
Dovolená na jachtě
běžná cena 299 Kč
Přes Atlantik podle hvězd
běžná cena 80 Kč
Přes Atlantik podle hvězd
běžná cena 80 Kč
Jak nás v Řecku prohnal Meltemi
běžná cena 225 Kč
Kniha První pomoc na palubě
běžná cena 299 Kč
Za kormidlem nejen na Jadranu
běžná cena 539 Kč
Otevřený deník českého námořníka
Z Prahy do Štěchovic a Svatojánské proudy
Pražské výletní restaurace
Karlín
Libeň, zmizelý svět
Smíchov, město za Újezdskou branou
Zaniklé Podskalí – Vory a lodě na Vltavě
Na krásné modré Dřevnici (doprodej)
Počasí na moři (doprodej)
Námořnická kuchařka
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
Loď duchů (doprodej)
Čluny útočí (doprodej)
Na jachtě do světa (rozebráno)
Plachty v ohni
Vodácká putování s Lukášem Pollertem
Hitlerova ponorková válka:
Pronásledovaní 1942–1945 (doprodej)
Pronásledovatelé 1939–1942 (doprodej)
Tiché vítězství: Těžké začátky 1941–1943 (doprodej)
Hvězda moří (doprodej)
Krvavý Biskaj (doprodej)
Loď bláznů (doprodej)
Malé Antily – Ostrovy, piráti a plantážníci (doprodej)
Metla moří
Největší námořní bitvy XX. století
Nevěstinec na vlnách (doprodej)
Řeky moravskoslezského kraje (doprodej)
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)
a Tři muži na toulkách (doprodej)
Život v poklusu (doprodej)
Historie pražské paroplavby
Velký slovník moře a lodí (doprodej)
Neuvěřitelná cesta (doprodej)
Námořnické historky (rozebráno)
Kuchařský zeměpis (rozebráno)
Historické lodě 16.–18. století (doprodej)
Brněnští mariňáci
Modré vzpomínky
Stavební stroje firmy Lanna
NAKLADATELSTVÍ „T“
Plavební ročenky:
Plavební ročenka 2008
Plavební ročenka 2007
Plavební ročenka 2006
Plavební ročenka 2005
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naše cena 210 Kč
naše cena 88 Kč
naše cena 119 Kč
naše cena 349 Kč
naše cena 299 Kč
naše cena 299 Kč
naše cena 80 Kč
naše cena 80 Kč
naše cena 210 Kč
naše cena 299 Kč
naše cena 539 Kč

běžná cena neuvedena
běžná cena 129 Kč
běžná cena 379 Kč
běžná cena 467 Kč
běžná cena 467 Kč
běžná cena 467 Kč
běžná cena neuvedena
běžná cena 299 Kč
běžná cena 299 Kč
běžná cena 160 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 179 Kč
běžná cena 279 Kč

naše cena 399 Kč
K“M“K: 380 Kč
naše cena 110 Kč
naše cena 355 Kč
naše cena 430 Kč
naše cena 430 Kč
naše cena 430 Kč
naše cena: 400 Kč		
naše cena 280 Kč
naše cena 280 Kč
naše cena 145 Kč
naše cena: 310 Kč
naše cena: 165 Kč
naše cena: 259 Kč

běžná cena 419 Kč
běžná cena 299 Kč

naše cena 377 Kč
naše cena 280 Kč CC a Deto A.D. 250 Kč

běžná cena 674 Kč
běžná cena 539 Kč
běžná cena 539 Kč
běžná cena 249 Kč
běžná cena 349 Kč
běžná cena 225 Kč
běžná cena 399 Kč
běžná cena 550 Kč
běžná cena 399 Kč
běžná cena 193 Kč
běžná cena 220 Kč

naše cena 627 Kč
naše cena 502 Kč
naše cena 502 Kč
naše cena 232 Kč
naše cena 325 Kč
naše cena 210Kč
naše cena 371 Kč
naše cena 512 Kč
naše cena 371 Kč
naše cena 180 Kč
naše cena 205 Kč

běžná cena 198 Kč
běžná cena 159 Kč
běžná cena: 415 Kč
běžná cena: 1492 Kč
běžná cena: 315 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 229 Kč
běžná cena: 377 Kč
běžná cena: 275 Kč
běžná cena: 179 Kč
běžná cena: 998 Kč

naše cena 185 Kč
naše cena 148 Kč
naše cena: 375 Kč
K“M“K: 335 Kč
naše cena: 1395 Kč		
naše cena: 293 Kč		
naše cena: 185 Kč		
naše cena: 215 Kč
naše cena: 350 Kč		
naše cena: 260 Kč		
naše cena: 160 Kč
naše cena: 928 Kč		

běžná cena: 100 Kč
běžná cena: 100 Kč
běžná cena: 125 Kč
běžná cena: 125 Kč

naše cena: 93 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 116 Kč
naše cena: 116 Kč

Plavební ročenka 2004
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2003
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2002
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2001
běžná cena: 110 Kč
Plavební ročenka 2000
běžná cena: 105 Kč
Plavební ročenka 1999
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 1998
běžná cena: 95 Kč
Plavební ročenka 1997
běžná cena: 90 Kč
Plavební ročenka 1996
běžná cena: 85 Kč
Vůdce malého plavidla (národní průkaz):
Vůdce malého plavidla
běžná cena: 240 Kč
Vůdce malého plavidla - plachty
běžná cena: 45 Kč
Plavba rekreační lodí (učebnice)
běžná cena: 190 Kč
Řád plavební bezpečnosti - textová část
běžná cena: 85 Kč
Vůdce rekreačního plavidla (mezinárodní průkaz):
Vůdce rekreačního plavidla - moře
běžná cena: 85 Kč
Pravidla pro zabránění srážkám na moři - COLREG
běžná cena: 40 Kč
Vůdce plavidla a člen posádky plavidla jiného než malého:
Lodník, kormidelník, kapitán
běžná cena: 350 Kč
Strojmistr, převozník
běžná cena: 350 Kč
Vedení plavidla pomocí radaru
běžná cena: 25 Kč
Základy konstrukce plavidel
běžná cena: 190 Kč
Základy plavební nauky
běžná cena: 220 Kč
Další odborné publikace:
Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR
běžná cena: 235 Kč
Jednotný slovník UN/ECE pro rádiová spojení
běžná cena: 170 Kč
Plavební mapa Vltavy pro rekreační plavbu
běžná cena: 350 Kč
Plavební mapa Labe pro rekreační plavbu
běžná cena: 350 Kč

naše cena: 93 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 102 Kč
naše cena: 98 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 88 Kč
naše cena: 84 Kč
naše cena: 79 Kč
naše cena: 223 Kč
naše cena: 42 Kč
naše cena: 177 Kč
naše cena: 79 Kč
naše cena: 79 Kč
naše cena: 37 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 23 Kč
naše cena: 177 Kč
naše cena: 205 Kč
naše cena: 218 Kč
naše cena: 158 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 325 Kč

RANSOMOVKY
Boj o ostrov, Nechtěli jsme na moře, Nechtěli jsme na moře, Velká severní?, Velká šestka, Klub Lysek, Záhadné vody, Slečna Lee, Petr Kachna. Všechny tituly za stejnou cenu: běžná cena: 199 Kč
naše cena: 170 Kč
PRODUKCE NAKLADATELSTVÍ ARES (mimo lodě a plavbu)
Lodní tematika:
V těžkých dobách; Boje na Slovensku 1918–1919
běžná cena: 499 Kč
naše cena: 465 Kč
Válečné lodě 6
běžná cena: 369 Kč
naše cena: 343 Kč		
Válečné lodě 7 (rozebráno)
běžná cena: 389 Kč
naše cena: 352 Kč		
Válečné lodě 8
běžná cena: 499 Kč
naše cena: 464 Kč
Britské palubní letectvo
běžná cena: 259 Kč
naše cena: 240 Kč
Torpédo pal! (rozebráno)
běžná cena: 289 Kč
naše cena: 269 Kč
Až ke dnu!
běžná cena: 319 Kč
naše cena: 297 Kč
Němečtí korzáři
běžná cena: 329 Kč
naše cena: 306 Kč
Vojenské lodě Československa 1918–1959
běžná cena: 89 Kč
naše cena: 83 Kč
Ostatní:
Československé pásové dělostřelecké tahače 1919–1950 běžná cena: 199 Kč
naše cena: 185 Kč
Maďarská armáda 1919–1945
běžná cena: 549 Kč
naše cena: 510 Kč		
10 800 sestřelů
běžná cena: 259 Kč
naše cena: 240 Kč		
Březen 1939
běžná cena: 369 Kč
naše cena: 343 Kč		
Cizinci v RAF
běžná cena: 219 Kč
naše cena: 204 Kč
Čs. obrněná vozidla (rozebráno)
běžná cena: 599 Kč
naše cena: 557 Kč
Dravec temnot
běžná cena: 159 Kč
naše cena: 148 Kč
Na nebi hrdého Albionu 1
běžná cena: 799 Kč
naše cena: 743 Kč
Na nebi sladké Francie 2
běžná cena: 299 Kč
naše cena: 278 Kč
Na nebi sladké Francie 1+2
běžná cena: 699 Kč
naše cena: 650 Kč
Obrněná technika 1
běžná cena: 399 Kč
naše cena: 370 Kč		
Obrněná technika 2 (rozebráno, připravuje se dotisk)			
Obrněná technika 3 (rozebráno, připravuje se dotisk)		
Obrněná technika 4 (rozebráno, připravuje se dotisk)			
Obrněná technika 5
běžná cena: 349 Kč
naše cena: 325 Kč		
Obrněná technika 6
běžná cena: 399 Kč
naše cena: 370 Kč		
Obrněná technika 7
běžná cena: 399 Kč
naše cena: 370 Kč
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Obrněná technika 8
Obrněná technika 9
Obrněná technika 10 (Japonsko)
Pancéřoví granátníci
Slovenská armáda
Tanková válka v Africe (Německo a Itálie)
Výsadkáři a průzkumníci (rozebráno)

běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 459 Kč
běžná cena: 299 Kč
běžná cena: 229 Kč

naše cena: 370 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 427 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 213 Kč

Chcete objednat knihy od více nakladatelů pouze
jednou zásilkovou službou a ušetřit tak na poštovném?
Takovou možnost Vám nabízíme! Vyberete-li si knihy z naší produkce, zajistíme Vám i publikace z dalších nakladatelských domů. Můžete vybírat z produkce nakladatelství CORONA, NAŠE VOJSKO, ELKA PRESS a IFP Publishing:
NAKLADATELSTVÍ CORONA
Produkce nakladatelství Corona podle seznamu na:
http://corona-knihy.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=31
NAKLADATELSTVÍ NAŠE VOJSKO
Produkce nakladatelství Naše vojsko podle seznamu na:
http://www.webareal.cz/nasevojsko/eshop/18-1-Nove-knihy
http://www.webareal.cz/nasevojsko/eshop/19-1-Levne-knihy
NAKLADATELSTVÍ ELKA PRESS
Produkce nakladatelství Elka Press podle seznamu na: http://www.militaria.cz/cz/link-elkapress
NAKLADATELSTVÍ ELKA IFP PUBLISHING
Produkce nakladatelství IFP Publishing podle seznamu na: www.ifp-publishing.cz

NABÍDKA MIMO KNIH:
POHLEDNICE
Osobní lodě na našich vodách – Vyšehrad, Kotva, Šumava, Máj, Hynek, Carina, Regina, Nepomuk, Puškvorec, Visla, Odra,
Praha, Bohemia, Šárka, Florentina
Lodě v české historii -s/s Republika, m/s Brno, Svatojánské proudy, s/s Antonin Dvorak a T.G. Masaryk (Liberty ship),
křižník Novara
jeden kus: 5 Kč
PROGRAMY
Soubor testových otázek vůdce rekreačního plavidla – Moře (naše cena 238 Kč)
Soubor testových otázek plachetnice (naše cena 238 Kč)
Soubor testových otázek vůdce malého plavidla (naše cena 238 Kč)
Komplet všech tří souborů testových otázek (VMP + moře + plachetnice) (naše cena 595 Kč)
Program LEA - 2010 (Lodní Elektronická Astronavigace) cena licence 200 Kč)
Virtuální průvodce Langweilovým modelem Prahou (DVD) běžná cena 349 Kč, naše cena 325 Kč
FILM, VIDEO
Svědectví vraků I. a II.:
Příběh lodi Dalmát – osud císařské jachty;
Zkáza lodi Baron Gautsch (Jadranský Titanik)
Svědectví vraků III.
Námořní bitva S.M.S. Zenty

původní cena: 195 Kč

naše cena: 99 Kč, K“M“K: 80 Kč

původní cena: 195 Kč

naše cena: 99 Kč, K“M“K: 80 Kč

NÁŠIVKY, ŠTÍTKY, ODZNAKY
(Upozorňujeme na delší dodací termíny. Omezujeme skladové zásoby a výrobu zadáváme až po objednání.)
Repliky čepicových štítků:
K-01
Čs. plavební společnost Labská, cca 30. léta 20. stol.
K-02
ČSPD, cca 50. až 80. léta 20. stol.
K-03
PPS, cca 90. léta 20. stol.
K-04
Čs. loď Legie, 20. léta 20. stol.
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K-05
K-06
K-07
K-08
K-09
K-10
K-11
K-12
K-13
K-15
K-16
K-17
K-18
K-19
K-20
K-21
K-22
K-23
K-24
K-25
K-28

Čs. loď Republika, cca 50. léta 20. stol.
Československá námořní plavba, cca 80. léta 20. stol.
Čs. armáda – loďstvo, od roku 1919
pouze s kotvou bez označení
Učiliště ČSPLO, cca 50. léta 20. stol.
Rakousko-uherské námořnictvo, důstojníci kolem roku 1910
ČSPLO, kapitán zahraniční plavby
KčAR (pouze pro členy)
Obchodní lodstvo U.S. MARINE MERCHANTE (baret)
ČSPLO, cca 60. až 80. léta 20, stol.
DP hl. m. Prahy – osobní lodní doprava, cca 80. léta 20. stol.
Velká Británie – RMS Titanic (důstojníci)
Italské válečné námořnictvo (důstojníci)
Japonské válečné námořnictvo (důstojníci)
Německé válečné námořnictvo (I.WW, důstojníci) zlatá (g), stříbrná (s)
Velká Británie – Royal Navy
US válečné námořnictvo (důstojníci)
Námořní společnost československá (1922)
Československá plavba dunajská (1. republika)
pravděpodobně Legiobanka před rokem 1920 (rekonstrukce podle foto z lodi Morava cca 1930)
Československá obec bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu, období první republiky

K-29a
K-29b
K-29c

Nášivka Patriot A
Nášivka Patriot B
Nášivka Patriot C

Nášivky:
B-01
ČSPLO, na sportovní blůzu
B-02
Dunajská pohraniční stráž VMV (rukáv)
běžná cena: 200 Kč
naše cena: 180 KčK“M“K: 170 Kč
OBLEČENÍ (podrobnosti s větším vyobrazením v MK č. 49 na adrese: http://www.mare-czech.cz/naklweb/clanky/MK-49.pdf)
Trika pruhovaná trika s krátkým rukávem:
Triko pruhované modrobílé – krátký rukáv		
100% Ba jednolícní 160g/m2
Kód
velikost
cena
KR001S
S
340 Kč
KR001M
M
340 Kč
KR001L
L
340 Kč
KR001XL
XL
340 Kč
KR001XXL
XXL
340 Kč
KR001XXXL
XXXL
390 Kč
Triko pruhované, světlemodrobílé – krátký rukáv		
100% Ba jednolícní 170g/m2
Kód
velikost
cena
KR002S
S
340 Kč
KR002M
M
340 Kč
KR002L
L
340 Kč
KR002XL
XL
340 Kč
KR002XXL
XXL
340 Kč
KR002XXXL
XXXL
390 Kč
Krátký rukáv dámské světlé 2:1
Dámské tričko pruhované vypasované, proužek bílá/modrá 2:1 Bavlna 96%, elastan 4%, 160g/m2
Kód
velikost
cena
KRD002S
S
390 Kč
KRD002M
M
390 Kč
KRD002L
L
390 Kč
KRD002XL
XL
390 Kč
Krátký rukáv, dámské tmavé 2:1 		
Dámské pruh. tričko s krátkým rukávem, proužky 2:1, 96% bavlna, 4% lycra
Kód
velikost
cena
KRDT001S
S
390 Kč
KRDT001M
M
390 Kč
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KRDT001L
L
390 Kč
KRDT001XL
XL
390 Kč
Véčko dámské pruhované modrobílé – krátký rukáv 		
96% Ba 4% Lycra 160g/m2
Kód
velikost
cena
009S
S
390 Kč
009M
M
390 Kč
009L
L
390 Kč
009XL
XL
390 Kč
Nátělník pruhovaný modrobílý 					
100% Ba jednolícní 160g/m2
Kód
velikost
cena
NA001S
S
270 Kč
NA001M
M
270 Kč
NA001L
L
270 Kč
NA001XL
XL
270 Kč
NA001XXL
XXL
270 Kč
NA001XXXL
XXXL
290 Kč
Trika pruhovaná trika s dlouhým rukávem:
Dlouhý rukáv dámské světlé, proužek 2:1
Dámské vypasované triko s dlouhým rukávem, proužek modrá NAVY/bílá 1:2, 96% bavlna, 4% lycra
Kód
velikost
cena
DRDS001S
S
450 Kč
DRDS001M
M
450 Kč
DRDS001L
L
450 Kč
DRDS001XL
XL
450 Kč
Dlouhý rukáv dámské tmavé, proužek 2:1
Dámské vypasované triko s dlouhým rukávem, proužek modrá NAVY/bílá 2:1, 96% bavlna, 4% lycra
Kód
velikost
cena
DRDT001S
S
450 Kč
DRDT001M
M
450 Kč
DRDT001L
L
450 Kč
DRDT001XL
XL
450 Kč
Triko pruhované modrobílé – dlouhý rukáv, 100% Ba 280g/m2 (teplé)
Kód
velikost
cena
003S
S
590 Kč
003M
M
590 Kč
003L
L
590 Kč
003XL
XL
590 Kč
003XXL
XXL
590 Kč
003XXXL
XXXL
650 Kč
Triko pruhované modrobílé – dlouhý rukáv, 100% Bavlna jednolícní 170g/m2
Kód
velikost
cena
TMJ01S
S
450 Kč
TMJ01M
M
450 Kč
TMJ01L
L
450 Kč
TMJ01XL
XL
450 Kč
TMJ01XXL
XXL
450 Kč
TMJ01XXXL
XXXL
490 Kč
Triko pruhované světlemodrobílé – dlouhý rukáv, 100% Bavlna – 170g/m2
Kód
velikost
cena
SVJ01S
S
450 Kč
SVJ01M
M
450 Kč
SVJ01L
L
450 Kč
SVJ01XL
XL
450 Kč
SVJ01XXL
XXL
450 Kč
SVJ01XXXL
XXXL
490 Kč
Véčko dámské pruhované modrobílé – dlouhý rukáv, 96% Ba 4% Lycra 160g/m2
Kód
velikost
cena
010S
S
450 Kč
010M
M
450 Kč
010L
L
450 Kč
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010XL

XL

MODELÁŘSKÉ PLÁNY JaPa
Katalog. Jméno
číslo
plánu
01 s 75 Olympus
01 s 	
Olympus
02 s
California
02
California
03 s
Richelieu
03
Richelieu
04 s
Tirpitz
04
Tirpitz
05 s
Sheffield
05
Sheffield
06 s
Beowulf
06
Beowulf
07 s
Pietro de Cristofaro
08 s
Kresta
08
Kresta
09 s
Akagi
09
Akagi
010 s 50 Brave Borderer
011 s
Warspite
011
Warspite
012 s
Borodino
012
Borodino
013 s
Baltimore
013
Baltimore
014 s 50 MTC-1003
015 s
Viribus Unitis
015
Viribus Unitis
016 s 75 I-15
017 s 50 Grey Goose
017 s 	 Grey Goose
018 s
Long Beach
018
Long Beach
019 s
Le Terrible
019
Le Terrible
020 s
Yorktown
020
Yorktown
021 s 25 Arrow
021 s 50 Arrow
022 s 50 Combatante III B
023 s
Taškent
023
Taškent
024 s
Missouri
024
Missouri
025 s
Nagato
025
Nagato
026 s 75 D-3
027 s
Fletcher
027
Fletcher
028 s
Penelope
028
Penelope
029 s 50 S-142
030 s
Karlsruhe
030
Karlsruhe
031 s
Hatsushimo
032 s
Hood
032
Hood
033 s 75 U-VII B

450 Kč
(Doprodej skladových zásob! Z důvodu úmrtí autora již plány nebudou doplňovány!)
Typ
Původ
Měřítko
Cena
lodi
lodi
výkresu
ponorka,
Velká Británie
1 : 75
190 Kč
ponorka
Velká Británie
1 : 100
170 Kč
ponorka
Velká Británie
1 : 100
350 Kč
bitevní loď
USA
1 : 200
180 Kč
bitevní loď
Francie
1 : 100
375 Kč
bitevní loď
Francie
1 : 200
200 Kč
bitevní loď
Německo
1 : 100
415 Kč
bitevní loď
Německo
1 : 200
205 Kč
lehký křižník
Velká Británie
1 : 100
300 Kč
lehký křižník
Velká Británie
1 : 200
180 Kč
pobřežní bitevní loď Německo
1 : 100
200 Kč
pobřežní bitevní loď Německo
1 : 200
150 Kč
korveta
Itálie
1 : 100
180 Kč
raketový křižník
SSSR
1 : 100
310 Kč
raketový křižník
SSSR
1 : 200
180 Kč
letadlová loď
Japonsko
1 : 100
520 Kč
letadlová loď
Japonsko
1 : 200
240 Kč
torpédový člun
Velká Británie
1 : 50
190 Kč
bitevní loď
Velká Británie
1 : 100
355 Kč
bitevní loď
Velká Británie
1 : 200
185 Kč
bitevní loď
Rusko
1 : 100
300 Kč
bitevní loď
Rusko
1 : 200
180 Kč
těžký křižník
USA
1 : 100
330 Kč
těžký křižník
USA
1 : 200
180 Kč
výsadková loď
Itálie
1 : 50
160 Kč
bitevní loď
Rakousko-Uhersko 1 : 100
360 Kč
bitevní loď
Rakousko-Uhersko 1 : 200
195 Kč
ponorka
Japonsko
1 : 75
190 Kč
stíhač ponorek
Velká Británie
1 : 50
230 Kč
stíhač ponorek
Velká Británie
1 : 100
170 Kč
raketový křižník
USA
1 : 100
365 Kč
raketový křižník
USA
1 : 200
200 Kč
torpédoborec
Francie
1 : 100
270 Kč
torpédoborec
Francie
1 : 200
170 Kč
letadlová loď
USA
1 : 100
500 Kč
letadlová loď
USA
1 : 200
240 Kč
dělový člun
Velká Británie
1 : 25
320 Kč
dělový člun
Velká Británie
1 : 50
185 Kč
raketový člun
Řecko
1 : 50
260 Kč
torpédoborec
SSSR
1 : 100
250 Kč
torpédoborec
SSSR
1 : 200
165 Kč
bitevní loď
USA
1 : 100
445 Kč
bitevní loď
USA
1 : 200
235 Kč
bitevní loď
Japonsko
1 : 100
415 Kč
bitevní loď
Japonsko
1 : 200
210 Kč
ponorka
SSSR
1 : 75
190 Kč
torpédoborec
USA
1 : 100
250 Kč
torpédoborec
USA
1 : 200
160 Kč
lehký křižník
Velká Británie
1 : 100
305 Kč
lehký křižník
Velká Británie
1 : 200
180 Kč
torpédový člun
Německo
1 : 50
180 Kč
lehký křižník
Německo
1 : 100
300 Kč
lehký křižník
Německo
1 : 200
180 Kč
torpédoborec
Japonsko
1 : 100
250 Kč
bitevní křižník
Velká Británie
1 : 100
490 Kč
bitevní křižník
Velká Británie
1 : 200
240 Kč
ponorka
Německo
1 : 75
190 Kč
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033 s 	
034 s 50
Katalog.
číslo
035 s
035
036 s
036
037
037
038s
038
039s
039
040s50
040s
041s50
041s
042s75
042s
042
043
043s

U-VII B
Gyoraitey
Jméno
plánu
Bouvet
Bouvet
Jamato
Jamato
Arizona
Arizona
Zara
Zara
Eskimo
Eskimo
G-5
G-5
Temes
Temes
Nautilus
Nautilus
Nautilus
Prinz Eugen
Prinz Eugen

ponorka
torpédový člun
Typ
lodi
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
těžký křižník
těžký křižník
torpédoborec
torpédoborec
torpédový člun
torpédový člun
monitor
monitor
ponorka
ponorka
ponorka
těžký křižník
těžký křižník

Německo
Japonsko
Původ
lodi
Francie
Francie
Japonsko
Japonsko
USA
USA
Itálie
Itálie
Velká Británie
Velká Británie
SSSR
SSSR
Rakousko-Uhersko
Rakousko-Uhersko
USA
USA
USA
Německo
Německo

1 : 100
1 : 50
Měřítko
výkresu
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 100
1 : 50
1 : 100
1 : 50
1 : 100
1 : 75
1 : 100
1 : 200
1 : 200
1 : 100

170 Kč
200 Kč
Cena

Katalog.
číslo
P01 s 75
P01 s 	
P02 s 50
P02 s 	
P03 s 	
P03

Jméno
plánu
La Drac‘ene
La Drac‘ene
Victory
Victory
Caesar
Caesar

Typ
lodi
galéra
galéra
řadová loď
řadová loď
1 : 100
1 : 200

Původ
lodi
Francie
Francie
Velká Británie
Velká Británie
160 Kč
120 Kč

Měřítko
výkresu
1 : 75
1 : 100
1 : 50
1 : 100

Cena

1 : 50
1 : 10

240 Kč
150 Kč

C01 s 50 Western River
C0l s 	
Western River~
Knihy JaPa
01
02
03
04
05

Japonské letadlové lodě z období II. sv.války
Bismarck
Americké válečné lodě 1914-18
Francouzské válečné lodě 1914-1918
Americké letadlové lodě z období II. sv.války

360 Kč
200 Kč
480 Kč
240 Kč
380 Kč
220 Kč
360 Kč
200 Kč
250 Kč
150 Kč
100 Kč
50 Kč
250 Kč
150 Kč
240 Kč
150 Kč
120 Kč
210 Kč
400 Kč

260 Kč
200 Kč
460 Kč
240 Kč

440 Kč
580 Kč
300 Kč
340 Kč
680 Kč

Poznámka:
Objednávané tituly a položky včetně množství uveďte do kolonky v objednávce na adrese:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/objednavka.html
Změna vyhrazena!
Není li uvedeno jinak, všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnosti o naši další nabídce najdete ve starších
„Mokrých“ knihách na naších stránkách.
Veřejným knihovnám poskytujeme slevu cca 30 % na tituly vlastní produkce.
Ne všechny tituly máme přímo na skladě. Od toho se odvíjí i dodací doba a dostupnost některých titulů. Prosíme
tedy o strpení. Dotazy a reklamace vyřídíme na e-adrese: nakladatelstvi@mare-czech.cz nebo tel.: 222 938 250.
Za nakladatelství Mare-Czech
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Marek Přikryl

