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„Mokré“ knihy
Zpravodaj o publikacích o lodích, plavbě, a lidech kolem nich.... č. 69 – leden 2015

Vážení přátelé,
starý rok se překulil do minulosti, a já si dovoluji Vám do toho nového popřát pevné zdraví, pohodu, 
dostatek slušné práce, dobré přátele a více štěstí než měli ti, kteří měli pevné zdraví, pohodu, dostatek 
slušné práce a dobré přátele, ale zrovna se plavili třeba na Titaniku.

Zmiňuji-li v „přání štěstí“ i „pranic hříšného“, nemůžu nevzpomenout na hříšné události ze 7. ledna 
ve Francii. Zabíjí-li někdo spolučlověka s výkřiky „bůh je veliký“, je blbý a hříšný buď ten křikloun, 
nebo jeho bůh. Rád bych se boha na tomto místě zastal, on ten špatný nebude...

Přišla mi pozvánka s poznámkou „účast nutná“ na demonstraci „Nechceme islám“. Promiňte, ale já 
tam nebudu. Já totiž vlastně proti islámu jako takovému ani nic nemám, není mi o nic vzdálenější či 
bližší než třeba křesťanství. Jiné je to ovšem s islámským fundamentalismem. Ten už je mi secsakra cizí 
a vzdálený. A nejen ten islámský... S tím katolickým si moc nezadá. A tak až se bude konat demonstrace 
„Nechceme žádný fundamentalismus“, jistě mne tam najdete mezi prvními.   
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Vladimír Čermák
Bílá Hora a černá totalita 
díl druhý – Dlouhá černá totalita
počet stran 280
vazba brožovaná
běžná cena včetně DPH  349 Kč
naše cena včetně DPH  314 Kč
cena K“M“K  včetně DPH  279 Kč
ISBN: 978-80-86930-58-9

Druhý díl knihy „Bílá hora a černá 
totalita“ obsahuje vedle čtyř kapitol 
a kromě doslovu i přílohy vztahují-
cí se k této práci jako celku. Otevírá 
se tak cesta k publikaci dalších, na-
vazujících textů autora mapujících 
tuto rozsáhlou a někdy velmi rozpor-
nou problematikou . V prvé řadě jde 
o třetí díl nazvaný „Zjasnění laby-
rintů“, v němž je rozpracována sna-
ha o lepší porozumění tomu, co jiní 
vykladači české minulosti rozumějí 
od poloviny devatenáctého století 
pod termínem „národní obrození“ či 
české osvícenství. Jinak řečeno: jde 
v něm o kvalitativně lepší poznávání 
toho, co se stalo s českou společnos-
tí v době baroka, jež v souhrnné his-
torii české společnosti představuje 
zřetelně nejhůře zmapovanou oblast 
naší minulosti. 

Základní koncept tohoto přístupu je vyložen právě v tomto, tedy v druhém dílu. Souvi-
sí mj. s hledáním odpovědí na otázky o způsobu bytí i nebytí české společnosti v tomto 
– v této práci v mezích možností rozkrytém – nejdramatičtějším a také nejtemnějším ob-
dobí českých dějin. V období mezi lety 1648 (tedy po Vestfálském míru) a polovinou 18. 
století došlo v důsledku kulturní genocidy organizované „oltářem i dvorem“, jak se ve své 
době metaforicky označovalo spojenectví papežské kurie a Habsburků, prakticky nezná-
me žádné jména tehdy žijících Čechů, kteří by se zasloužili významněji o budoucnost čes-
ké společnosti, tím méně jejich výkony. Přesto česká společnost v té době jako společnost 
fungovala, byť jinak než dříve a jinak než jiné společnosti v okolním světě. V tomto rela-
tivně velmi dlouhém období (cca 5 generací) byla česká společnost nucena existovat nejen 
bez mocenské elity, ale i bez přiměřené kulturní vrstvy schopné udržovat určité niveaux 
českého jazyka a jiné komponenty národní kultury. Dokonce nebyla schopna ani reflek-
tovat problémy své vlastní minulosti, zvláště té své zcela nedávné. Přesto tato společnost 
přežila. Dokázala v dalším období obnovit i český stát i s tím spojené nezbytnosti jeho 
svrchovanosti, včetně vzdělanosti, vědy, kultury, ekonomiky a mnoha dalších atributů 
moderních velkých společností.
Šlo o zcela mimořádný výkon, který si zaslouží větší pozornost, než ji byla dosud věno-
vána. Překonala dokonce i snahy velkých totalismů XX. století o její destrukci zahájenou 

Opět Vám nejdříve nabídneme žhavé i ty trochu vystydlé novinky našeho nakladatelství. Zase máme 
s vydáním zpravodaje menší skluz a tak Vám až nyní představujeme i tituly vyšlé těsně před Vánoci. 
Začněme druhým dílem práce Bílá Hora a černá totalita:

Novinky z nakladatelství Mare-Czech
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Více o titulu zde:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-BH&CT-2.pdf

černou totalitou organizovanou jezuity. Důkazem pro to byla a stále je i snaha rozkrývat 
tajemství i záhady spojené se snahami o falsifikaci její minulosti, kde je klíč k porozumě-
ní jejímu dnešku. Jeho nalezení je ale spojené s nezbytností přehodnocení a překonání 
některých základních mýtů, na nichž je postaveno přepisování českých dějin v minulých 
staletích, včetně podivného a z hlediska rozsahu a způsobu jeho geneze zcela mimořád-
ného mýtu o bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620. Mýtus bělohorské bitvy determinoval nejen vý-
klady dalšího vývoje, ale i hodnocení předbělohorského a zvláště pobělohorského dění. 
Komplementárními mýty k němu jsou i s tím spojené snahy o falsifikaci úsilí českých 
stavů v r. 1618–1620 o obnovení české státnosti (přeznačkované na tzv. povstání českých 
stavů). Patří k nim i opomíjení (např. v domácím dějepisectví) faktického vzniku první 
české stavovské a posléze konfederační – republiky, tragické postavy prvního českého 
prezidenta Václava Viléma Roupova či osudu utajeného pretendenta na český trůn Al-
brechta Jana Smiřického. Tyto mýty a falsa zakrývají řadu pozoruhodných dějů, které 
dodnes nebyly integrovány do struktur české minulosti.
V dohledné době lze tedy vedle třetího dílu knihy Bílé hora a černá totalita očekávat 
jako její volně navazující část i publikaci textu práce „Mytologie Bílé hory“ reagující 
mj. i na některé nové práce objevující se v posledním desetiletí na českém knižním trhu 
i v zahraničí na téma bitvy na Bílé hoře. Doplní tak obsah této, zatím dvoudílné práce. 

Další náš titul Vám možná pomůže ušetřit nemalé finance a starosti. Mnozí z nás se již setkali s podivný-
mi praktikami některých agentů dodavatelských společností. Zda najdete rady jak nenaletět. 

Michal Eisner 
Změna dodavatele energií  
– jak se nenechat oklamat 
počet stran 104
vazba brožovaná
běžná cena včetně DPH  229 Kč 
naše cena včetně DPH  206 Kč
cena K“M“K  včetně DPH  183 Kč
ISBN 978-80-86930-67-1

Vydal Michal Eisner, info@michaleisner.cz
v nakladatelství Mare-Czech v edici VLNA.

Zvolením vhodného partnera dodavatele ener-
gií skutečně lze výrazně snížit náklady. Zau-
važovat o přechodu k jinému obchodníkovi se 
vyplatí. Tato publikace si neklade za cíl vybrat 
vám toho nejlevnějšího partnera. Nejlevnější 
koneckonců neznamená ani stabilní, ani spo-
lehlivý. Pojmenuje však všechna podstatná mě-
řítka, podle nichž je možno dobře zvolit a docílit 
tak jak úspory, tak i garance slušného zacháze-
ní. Kniha poskytne ucelenou představu o fungo-
vání této oblasti každodenního života a poskyt-
ne potřebné informace pro optimální využívání 
těchto služeb.

Publikace vyšla na přelomu roku 2014 a 2015, informace a objednávky u autora:  
info@michaleisner.cz, a na adrese nakladatelství: nakladatelstvi@mare-czech.cz.  
Více o titulu na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-ZmenaDodavatele.pdf
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Z předmluvy:
Vážený čtenáři, pokud jste si zakoupil tuto knihu, sou-
dím, že jste nejspíš muž, který byl za minulého režimu 
na vojně, a alespoň trochu to na Vás zanechalo násled-
ky, ať už jakékoli. V tom případě je ale naprosto zby-
tečné Vám cokoli blíže vysvětlovat. Může se ale také 
stát jiný případ, jste muž či žena, co o vojně za socialis-
mu jen slyšel/a, a v tom případě bych považoval za vel-

mi užitečné osvětlit alespoň základní pojmy z vojenství, historie a politicko-historických 
souvislostí, které se vážou k zmíněnému období, tedy době, kdy měl socialismus u nás před 
sebou poslední čtyři roky, ale ještě o tom nevěděl. Bez toho by se mohlo stát, že by text byl 
místy nesrozumitelný. 

Celá kniha je psána jazykem, který se užíval v 80. letech minulého století. Pokud jsou 
postavy jiné národnosti, vyjadřují se zde tak, jak opravdu mluvily, tedy včetně krajových 
specifik a nářečí. ČSSR v tehdejší době byla totiž jazykově velmi pestrá, poněkud se zapo-
míná, že vojna byla jedno z mála míst, kde docházelo k přímé jazykové konfrontaci. Pře-
dem se omlouvám za nespisovný jazyk, je však použit pouze tam, kam patří. To samé platí 
o autentických termínech např. pro menšiny, které se z dnešního pohledu mohou jevit jako 
politicky nekorektní, o vulgarismech, kterých je tu dost, ale věz-
te, že jich bylo použito jen v nezbytně nutné míře, ve skutečnosti 
jich bylo podstatně více a podstatně horších. Ale úplně bez nich 
by to opravdu nešlo, tato mluva byla pro vojnu a vojáky tak ty-
pická, že jinak by text vyzněl pro ty, co na vojně byli (a není jich 
ve společnosti málo), naprosto nevěrohodně, až směšně. Stejně 
jako kdysi působil agitační pořad armádní redakce Českosloven-
ské televize o armádě „Azimut“.

Pokud se v textu vyskytují slova, která jsou specifická pro vo-
jenské prostředí tehdejší doby (tolik typické zkratky, vojenský 
slang, vojenské technické pojmy, ale i historické postavy, o kte-
rých se dnes už nemluví, protože není proč, ale tehdy byly velice 
významné), či dnes málo používané hovorové výrazy, které ne-
musí být zřejmé těm, co na vojně nebyli a mladé generaci, jsou 
vysvětleny na téže stránce pod čarou.

Jiří Liška
Přijímač
počet stran 230
vazba brožovaná
běžná cena  299 Kč včetně DPH
naše cena  264 Kč včetně DPH
cena K“M“K  239 Kč včetně DPH
ISBN 978-80-86930-65-7

Vydal Jiří Liška 
v nakladatelství Mare-Czech  
v edici VLNA 

Publikace vyšla v prosinci 2014, informace a objednávky na adrese nakladatelství:  
nakladatelstvi@mare-czech.cz, www.mare-czech.  
Distribuci zajišťuje Kosmas, s.r.o.: http://www.kosmas.cz/.
Více o titulu na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Prijimac.pdf

I kniha Přijímač byla vydána v edici VLNA vlastním nákladem autora. Zavede nás do prostředí 
vojenského útvaru ČSLA a polovině 80. let 20. století. V té době se říkalo, že normální kluci jdou 
na vojnu na dva roky, chytří na na pět měsíců, chytřejší na rok, nejchytřejší nejdou vůbec a nejblbější 
na furt... Sám jsem byl svědkem jak nám 21. srpna 1989 na PŠM major Hudeček přednášel o tom, že 
Palacha k smrti upálením donutila Charta 77.

Připravujeme
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Publikace vychází v únoru 2015, objednávky v zásilkové službě „Mokrá“ kniha na ad-
rese nakladatelstvi@mare-czech.cz, distribuci zajišťuje Kosmas, s.r.o. – www.kosmas.cz.
Více o titulu na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Rustonka.pdf

Ukázka z úvodu:
Obdobně, jako zmizel s povrchu zemského celý komplex budov bývalé velké továrny, známé v Praze 
jako Rustonka, zmizí brzy ze slovníku Pražanů také toto už nic neznamenající slovo. Mělo sice být 
použito v názvu multifunkčního komplexu obchodního centra a kanceláří, který měl být do roku 
2011 postaven na vyklizeném pozemku, ale jeho stavba nebyla ještě ani zahájena. A tak místo, kde 
kdysi byla pole a vinice „Na Švábkách“ a poté velké strojírny, zpustlo a zarůstá travou. V roce 2013 
na něm stála už jen zchátralá budova kotelny bývalé Rustonky, z níž smutně čněl vysoký komín 
– původně plánovaná  dominanta celého komplexu. I ta však na jaře 2014 vzala za své...

Poslední ze skupiny zájemců o rod Rustonů byla paní Joke Quarles van Ufford z města Breda 
v Nizozemsku, narozená roku 1944. Ta se stala sňatkem se synem staršího ze dvou synů z první-
ho manželství holandské baronky Elly van Heemstra nevlastní neteří Audrey Hepburnové. Tato 
slavná herečka byla barončinou dcerou z jejího druhého manželství s jedním z rodu Rustonů, jenž 
tehdy žil v Belgii. Paní Joke se rozhodla v roce 1993 sepsat historii rodiny svého manžela Quarles 
van Ufford a setkala se při tom i s historií rodu Rustonů. Ta ji zaujala natolik, že pátrala nejen 
po minulostí své nevlastní tety Audrey Hepburnové, ale i Rustonů na kontinentě a v Anglii a při-
jela za tím účelem také do Prahy. Zajela několikrát do Rakouska, Anglie a Irska a neváhala letět 
do Nizozemských Antil, aby vyzpovídala baletku, která v letech 1940 až 1944 učila Audrey Hepbur-
novou baletu v Arnhemu. Za Walterem R. Rustonem do Bruselu zajížděla samozřejmě častěji. Naše 
dosavadní znalosti o rodu Rustonů pak rozšířila o několik důležitých objevů...

Zbývající kapitoly knihy se zabývají dalšími podniky, které Rustonové založili, koupili nebo ně-
jakým způsobem řídili. Byly to v časové posloupnosti paroplavba na Travenském jezeře, paropla-
vební podnik Andrewse a Rustona na Vltavě a Labi3) a loděnice na Dunaji nad Vídní. Ve věcné 
souvislosti jsou zmíněny také dva cukrovary v Čechách a dvě panství v Maďarsku, statek Rehhof 
v Rakousku a Lamberk u Obříství, vily ve Vídni a v Gmundenu aj.

Protože nakladatelství Mare-Czech, které knihu vydává, je v edici „Lodě v české minulosti“ za-
měřeno na říční i námořní plavbu a lodě, byl do dodatku knihy zapracován i s komentářem seznam 
lodí s pohonem, které byly v letech 1854 až 1910 postaveny ve všech loděnicích, které nějak souvi-
sely s rodem Rustonů na evropském kontinentě.

Miroslav Hubert 
Pražská Rustonka a rod Rustonů 

počet stran 154
fotografií a reprodukcí 156 včetně barev-
ných + Seznam novostaveb parníků
vazba brožovaná
běžná cena  349 Kč včetně DPH
naše cena  314 Kč včetně DPH
cena K“M“K  279 Kč včetně DPH
ISBN 978-80-86930-42-8

Kniha o evropské větvi anglického rodu lod-
ních stavitelů Rustonů a s ní spojené pražské 
továrně „Rustonce“ nabízí čtenáři pozoruhod-
ný příběh nejen z dějin paroplavby, strojíren-
ství a průmyslového podnikání v Čechách, 
ale také zážitek z mozaiky pestrých životních 
osudů zajímavých osobností 19. a 20. století.

Následující dva tituly má právě v péči tiskárna a v prodeji budou během února. Nicméně objednáv-
ky přijímáme již nyní. Budou vyřízeny hned po expedici z tiskárny.
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Jaroslav Pivoda 
Procházky životem
počet stran 178, plnobarevný tisk
vazba pevná
běžná cena  499 Kč včetně DPH
naše cena  449 Kč včetně DPH
cena K“M“K  399 Kč včetně DPH
ISBN 978-80-86930-64-0

Procházky životem je sbírka básni, které shrnují vzpomínky, postřehy, vnitřní úvahy a pohled na život, který 
je pro každého z nás jedinečný a nepostradatelný. Část básní vznikala v emigraci a přibližuje okamžiky života 
autora, jeho blízkých a také přátel, které potkával, neb rodina a přátelství byly nezbytné v těchto těžkých, 
bolestných situacích. Básně zachycují také lyrické obrazy ročních období, Vánoc, barevnou Moravu, Karlův 
most, Vyšehrad, představení Tančírny v divadle R. Brzobohatého a Semafor. Autor nezapomíná také na pla-
vecký sport, svůj rodný Zlín, zármutek nad ztrátou blízkých, Zlínský hřbitov a povídání o obyčejné švestce, 
která chtěla zůstat na zahradě ač již nemohla mít ovoce. Zvláštní uznání náleží výtvarnému doprovodu jeho 
rodiny a výstižnému překladu jeho básní do francouštiny. Sbírka Procházky životem může zajímat všechny, 
kteří mají pozitivní pohled na život, na výchovu mládeže, milovníky výtvarného umění či patrioty zlínského 
kraje. Mohla by také sloužit, vzhledem k paralelním textům v češtině a franštině, i jazykovým školám.

Vydal  
Jaroslav Pivoda  
v nakladatelství  
Mare-Czech  
v edici VLNA 

Publikace vychází v únoru 2015, informace a objednávky na adrese nakladatelství:  
nakladatelstvi@mare-czech.cz, www.mare-czech.  
Distribuci zajišťuje Kosmas, s.r.o.: http://www.kosmas.cz/.
Více o titulu na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Prochazky.pdf

O autorovi:
Mgr. Jaroslav Pivoda
Narozen:	 19.	12.	1937
Studium:		 Pedagogický	Institut	Zlín	při	Universitě	Palackého	v	Olomouci,	ČSR
	 Byl	oprávněn	podle	zákona	ze	dne	4.	května	1990	o	vysokých	školách	užívat	

akademický	titul	Magistr	ve	zkratce	Mgr.
Praxe:		 1966–1968	Sportovní	devítiletá	plavecká	škola	Zlín
	 Trenér	plaveckého	oddílu	Zlín
Sport:		 1955–1958	Člen	československého	národního	mužstva	v	plavání	a	vodním	pólu.
	 Člen	plaveckých	oddílů	TJ	Zlín	a	Dukla	Praha

Autoři obrazů:

Svatopluk Chudara st. Svatopluk Chudara, ml.David PivodaBožena Pohaněl Pivoda
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Jungmann Jan
Holešovice-Bubny
počet stran 213, plnobarevný tisk
vazba pevná – papírový potah
Formát 233 × 317 × 22 mm 
běžná cena  450 Kč včetně DPH
naše cena  405 Kč včetně DPH
cena K“M“K  360 Kč včetně DPH
Rok vydání: 2014
Vydalo 
Muzeum hlavního města Prahy
ISBN: 978-80-87828-11-3

Kniha vychází jako doprovodná publika-
ce stejnojmenné výstavy v Muzeu hlavní-
ho města Prahy. Prostřednictvím starých 
fotografií, pohlednic a dalších materiálů 
z veřejných i soukromých sbírek předsta-
ví život Holešovic od 2. poloviny 19. sto-
letí do 80. let století 20. Čtenář se projde 
se dávno zmizelými ulicemi (například ob-
lastí starých Zátor) a seznámí se s historií 
holešovického průmyslu, železniční a lodní 
dopravy, se všedním životem zdejších oby-
vatel i s jejich lidovou zábavou a kultur-
ním životem.

Z nabídky naší zásilkové služby „Mokrá“ kniha od jiných nakladatelů
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Dále Vám nabídneme z rozsáhlé Cornwellovy řady „sharpovek“ zasazené do období napoleonských 
válek tři „námořní“ svazky. 

Bernard Cornwell
Sharpův Trafalgar

vázaná, 337 stran, 13,6 × 20,6 cm
Běžná cena včetně DPH: 229 Kč
Naše cena včetně DPH: 206 Kč
ISBN: 978-80-86508-99-3
Vydalo nakladatelství Oldag, 2008

Píše se rok 1805 a podporučík Richard Sharpe se vrací z Indie 
domů, aby vstoupil do nově založeného pluku střelců. Plavba 
na Calliope, velké obchodní lodi Východoindické společnos-
ti, pro něj má být odpočinkem od neustálého válčení na in-
dických bojištích a vše nasvědčuje tomu, že odpočinkem víc 
než příjemným, neboť mu osud přivedl do cesty krásnou lady 
Grace, manželku britského diplomata lorda Hala. Lady Grace 
ho zprvu přehlíží a zdá se pro něj nedosažitelná, ale později 
podlehne jeho mužnému kouzlu a oba se vrhají do riskantní-
ho milostného dobrodružství. Idyla však brzy končí, protože 
zrádný kapitán Calliope dovede svou loď do zajetí francouzské 
válečné lodi Revenant, jež křižuje Indickým oceánem a pře-
padává britská obchodní plavidla. Přichází však nečekaná 
pomoc v podobě britské válečné lodi Pucelle, jíž velí Sharpův 
přítel kapitán Chase. Chase pronásleduje Revenant už delší 
dobu, a jakmile se nyní dozví, že na jeho palubě je muž, který 
veze důležitý dokument o intrikách Francouzů proti britským 
zájmům v Indii, bez váhání se za ním pouští napříč Indickým 

oceánem. Když ale po dlouhé honbě podél afrických břehů narazí Revenant u Cádizu na kombinovanou fran-
couzsko-španělskou flotilu, zdá se vše ztraceno. Na obzoru se však objeví jiná flotila, vedená britským admirá-
lem Nelsonem, a Sharpe má příležitost pomstít se svým nepřátelům v kruté námořní bitvě, která se jednoho 
říjnového dne rozpoutá u mysu Trafalgar.

Bernard Cornwell
Sharpovo obležení
vázaná, 304 stran, 13,5 × 20,5 cm 
Běžná cena včetně DPH: 289 Kč
Naše cena včetně DPH: 260 Kč
ISBN: 978-80-7411-088-7
Vydalo nakladatelství Oldag, 2014

Major Sharpe a jeho elitní skupina střelců opět ukazují své vo-
jenské umění: tentokrát už na území Napoleonovy Francie.
V době, kdy Wellingtonovo spojenecké vojsko pokračuje v in-
vazi do Francie, vyžádá si britské válečné loďstvo pomoc ma-
jora Richarda Sharpa. Sharpe je pověřen jedním z nejnebez-
pečnějších úkolů své kariéry: dobýt s malým oddílem střelců 
pevnost a zajistit bezpečné vylodění britských invazních sil 
na francouzském pobřeží. V důsledku lehkovážnosti a ne-
schopnosti námořního velitele se však ocitá opuštěný hluboko 
na nepřátelském území, obklopen ohromnou přesilou nepří-
tele, a vše nasvědčuje tomu, že je odsouzen k porážce. Za této 
situace nemá na vybranou a je nucen svěřit svůj osud americ-
kému námořnímu lupiči, který vůči britským invazním silám 
nechová žádnou lásku.
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Bernard Cornwell
Sharpova kořist
vázaná, 299 stran, 13,9 × 20,5 cm
Běžná cena včetně DPH: 229 Kč
Naše cena včetně DPH: 206 Kč
ISBN: 978-80-7411-006-1
Vydalo nakladatelství Oldag, 2008

Je rok 1807 a poručík Richard Sharpe, který se nedávno vrátil 
z Indie do Anglie, uvažuje o tom, že odejde z armády. Při jednom 
náhodném setkání však dostane nabídku, aby doprovázel jako 
osobní strážce gardového důstojníka Johna Lavissera na jeho 
tajné misi do Dánska. Lavisser má za úkol předat britský úpla-
tek dánskému korunnímu princi a získat tak Dány na britskou 
stranu v hrozícím válečném konfliktu s Francouzi. Sharpovi se to 
zdá jako snadný úkol a přijímá. Avšak v Evropě, která se zmítá 
v neklidu rozvířeném ambicemi Francouzů, není nic snadné. Dá-
nové mají velmi ceněnou bitevní flotilu, která je schopná nahra-
dit válečné loďstvo Francouzů, zničené v bitvě u Trafalgaru. To 
ví dobře i Napoleon Bonaparte a chystá se do Dánska vtrhnout, 
aby se jeho lodí zmocnil. Jestliže tomu chtějí Britové zabránit, 
musejí jednat rychle. Sharpe má za úkol chránit Lavissera před 

francouzskými agenty, jimiž se to v dánském hlavním městě jen hemží, ale dřív, než doplují do Kodaně, odhalí 
v Lavisserovi zrádce a pozná, že celá mise je odsouzena k nezdaru. V Kodani zuří temná válka výzvědných 
agentů plná brutality a Sharpe se v ní ocitá jako obětovaný. Jsou však situace, v nichž právě pěšec rozhoduje 
velkou šachovou hru. Protože snaha o uplacení korunního prince skončila fiaskem, připlová ke Kodani brit-
ská flotila, aby se dánských lodí zmocnila bojem. Ve chvíli, kdy se dánské vojsko snaží zbavit město britského 
obležení, naráží na oddíly červenokabátníků a střelců pod velením sira Arthura Wellesleyho a o osudu Koda-
ně je rozhodnuto. A v době, kdy je město pod těžkou palbou britských děl, musí Sharpe chránit slabou ženu, 
pronásledovat zrádce a ještě bojovat o vlastní holý život.

Další „mokrý“ titul Vám nabízíme i jako připomínku výročí únorové vzpoury rakousko-uherských 
námořníků v Boce Kotorské

Christopher M. Bell a Bruce A. Elleman
Námořní vzpoury ve 20. století
Mezinárodní souvislosti
vázaná, 351 stran, 14,5 × 20,5 cm
Běžná cena včetně DPH: 299 Kč
Naše cena včetně DPH: 269 Kč
ISBN: 80-7341-346-9
Vydalo nakladatelství BB art, 2004

Ve dvacátém století málokteré válečné námořnictvo zůstalo odolné 
vůči vzpourám, avšak otázce, jak a proč občas dochází ke zhrou-
cení námořní kázně, dosud nebyla badateli věnována příliš velká 
pozornost. V této knize přinášíme řadu čtivých studií na nejno-
vější úrovni vědeckého bádání, které se zabývají vzpourami ná-
mořníků, k nimž došlo v Rusku (Potěmkin 1905), Brazílii (1910), 
Rakousku-Uhersku (1918), Německu (1918), Francii (1919), Aus-
trálii (1919), Chile (1931), Velké Británii (Invergordonská vzpou-
ra 1931), Spojených státech (vzpoura v Port Chicagu 1944), Indii 
(1946), Číně (1949) a Kanadě (1949).
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Tyto události byly nejrůznější povahy, ale všechny představovaly úmyslný útok na námořní a politickou 
autoritu. Cíle vzbouřenců se vzájemně odlišovaly od pouhých omezených reforem ryze námořní podoby až 
po neskrývaně politické cíle a – ve vzácných případech – otevřenou revoluci. Prvních dvanáct kapitol knihy 
se zabývá zkoumáním příčin konkrétních vzpour, jejich krátkodobých i dlouhodobých následků a samotným 
průběhem těchto událostí. Autoři využívají výsledky nejnovějšího bádání a současných metodických postupů, 
a tím přinášejí cenné poznatky odborníkům i běžným čtenářům.
Kniha Námořní vzpoury ve dvacátém století končí studií editorů, jež vrhá výrazně nové světlo na dynamiku, 
která se projevuje při zahájení, postupném vývoji a řešení novodobých námořních vzpour. Vyplývá z ní, že 
se vzpoury v demokratických západních státech zpravidla zásadním způsobem odlišovaly od vzpour, k nimž 
došlo v zemích ovládaných autoritářskými režimy nebo v méně rozvinutých společnostech. V prvním případě 
se události obyčejně nevlekly dlouho a měly nenásilný průběh. Obvykle se snadno šířily od lodi k lodi, avšak 
požadavky vzbouřenců zůstávaly umírněné a omezené. V opačném případě docházelo ke vzpourám méně čas-
to, zato však byly častěji násilné povahy a vyznačovaly se postupným stupňováním požadavků a revolučními 
úmysly.
Editoři při pohledu do budoucna docházejí k závěru, že dny, v nichž se námořníci mohli vzbouřit proti bez-
prostředním nadřízeným a byli s to zmocnit se své lodi, jsou pravděpodobně už dávno za námi. Pokud však 
západní státy budou spoléhat na příliš široce pojaté a nepřesné definice, potud bude docházet k událostem, 
které odpovídají všem právním kritériím, jimiž se vyznačují vzpoury, dokonce i když nikdo nebude chtít tento 
pojem použít. Potenciální možnost vypuknutí významných námořních vzpour se však pravděpodobně nadále 
udržuje v nedemokratických zemích, například v Číně, a v celém rozvojovém světě.

Připravované tituly 

Další titul navazuje na úspěšnou výstavu v Národním technickém muzeu „Naše moře“. Jedná se 
o výpravnou fotografickou publikaci Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografii. Kniha se 
právě dokončuje v tiskárně a jednáme o možnosti ji nabízet i v naši zásilkové službě. Zatím je vše 
na dobré cestě a zdá se, že i za velmi příznivou cenu vzhledem k luxusnímu provedení. Sledujte naše 
webové stránky – o možnosti titul objednat Vás budeme informovat.

sestavil Jaroslav Jelínek
Rakousko-uherské  
válečné námořnictvo  
na fotografii
vázaná,  
300 stran,  
23,5 × 23,9 cm,  
celobarevný tisk 
Běžná cena včetně DPH: ? Kč
Naše cena včetně DPH: ? Kč
ISBN: ?
Vydalo NTM Praha, 2014–
2015
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Z naší vlastní dílny pro Vás připravujeme i tyto tituly:

Připravujeme
Připravujeme

Již vyšlo
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Informace pro knihovny

V souvislosti s Vyhláškou č. 156/2003 Sb.a č. 252/1995 Sb. o nabídkové povinnosti neperiodických pu-
blikací informujeme o nových titulech. Od ledna 2015 veřejným knihovnám nabízíme slevu cca 36% 
z běžné ceny u vlastních titulů a 30 % u produkce nakladatelství Ares.

Tituly vydané nakladatelstvím Marek Přikryl – Mare-Czech v roce 2014:

Miroslav Hubert
Historie založení pražské osobní paroplavby v roce 1865
počet stran 80, fotografií a ilustrací 50, vazba brožovaná
běžná cena včetně DPH 179 Kč, cena pro knihovny 125 Kč
ISBN: 978-80-86930-46-6
Více o titulu: 
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-150letPPS.pdf

Jan Kolář
K.u.K. Kriegsmarine
Rakousko-uherské křižníky
počet stran 126, vazba pevná, fotografií a ilustrací včetně barevných 185
běžná cena 499 Kč, cena pro knihovny 349 Kč
ISBN 978-80-86930-51-0
Více o titulu: 
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-KuK_Krizniky.pdf

Darina Ničová
Poselství slaměného klobouku
Kniha první – Amerika
počet stran 246, barevných fotografií 95, vazba pevná
ISBN: 978-80-86930-63-3
běžná cena včetně DPH 459 Kč, cena pro knihovny 321 Kč
Více o titulu: 
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Klobouk1.pdf

Jiří Ošanec - Čeněk Vrba
Námořnické povídačky
aneb čtrnáct let služby u rakousko-uherského námořnictva – příběhy „mariňá-
ka“ za Studené Loučky.
počet stran 296, fotografií a ilustrací 366, vazba brožovaná
běžná cena včetně DPH cca 399 Kč, cena pro knihovny 279 Kč
ISBN: 978-80-86930-55-8
Více o titulu: 
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-NamorPovidacky.pdf

Vlastislav Ringel
Vůně a krása okamžiku
O šťastném čtyřlístku lodí Československé námořní plavby Blaník, Sitno, Rad-
hošť a Kriváň.
počet stran 160, fotografií a ilustrací včetně barevných 200, vazba pevná
běžná cena včetně DPH 444 Kč, cena pro knihovny 300 Kč
ISBN: 978-80-86930-56-5
Více o titulu: 
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Vune&krasa.pdf
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Vladimír čermák
Bílá Hora a černá totalita 
díl první – na prahu ztemnění
počet stran 224, vazba brožovaná
běžná cena včetně DPH 333 Kč, cena pro knihovny 233 Kč
ISBN: 978-80-86930-57-2
Více o titulu: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-BH&CT.pdf

Vladimír Čermák
Bílá Hora a černá totalita 
díl druhý – Dlouhá černá totalita
počet stran 280, vazba brožovaná
běžná cena včetně DPH 349 Kč, cena pro knihovny 244 Kč
ISBN: 978-80-86930-58-9
Více o titulu: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-BH&CT-2.pdf 

Miroslav Hubert
Příběh lodního strojmistra Františka Vazatky
Ante-román z počátků paroplavby v Čechách
formát 220 x 150 mm, počet stran 62, fotografií 41, vazba brožovaná
ISBN: 978-80-86930-60-2
běžná cena včetně DPH 249 Kč, cena pro knihovny 174 Kč
Více o titulu: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Vazatka.pdf

Sborník k historii lodní dopravy 2014
Labsko-vltavská plavba XX
Vazba brožovaná, formát A5, 74 stran
Cena 120 Kč, cena pro knihovny 84 Kč
ISBN: 978-80-86930-59-6
Více o titulu: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-LVP20.pdf

Jaroslav Vorlíček
Start 55, I. díl
počet stran 146, fotografií 138, vazba brožovaná
běžná cena včetně DPH 299 Kč, cena pro knihovny 209 Kč
ISBN: 978-80-86930-61-9
Více o titulu: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/MK-Start55-I.pdf

Jana Jana Dlouhá
Švadlenka Veverka
počet stran 80, ilustrací 17, vazba pevná
běžná cena včetně DPH 399 Kč, cena pro knihovny 279 Kč
ISBN: 978-80-86930-62-6
Více o titulu: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/Svadlenka.pdf

Pavel Vítek
Nitro 
básnická sbírka 
počet stran 74, vazba brožovaná A6
ISBN: 978-80-86930-66-4
Více o titulu a objednávky u autora: pavitek@post.cz 
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Tituly vydané nakladatelstvím Ares, s. r. o. v roce 2014:

Tanková válka v Africe
Výzbroj a výstroj pancéřových jednotek USA
Svatopluk Spurný
počet stran 90, vazba brožovaná,
více než 80 fotografií, ilustrací, bokorysů a map
běžná cena 299 Kč, naše cena pro knihovny 209 Kč
ISBN 978-80-86158-44-0

Tanková válka v Africe
Výzbroj a výstroj pancéřových jednotek britské 8. armády
Svatopluk Spurný
počet stran 90, vazba brožovaná,
více než 100 fotografií, ilustrací, bokorysů a map
běžná cena 299 Kč, naše cena pro knihovny 209 Kč
ISBN 978-80-86158-42-6

Zima ještě příjde! Připravte se!
Teplo domova i mimo domov

OHŘÍVAČE NA RUCE

běžná cena včetně DPH 60 Kč,
naše cena včetně DPH 55 Kč,
cena K“M“K včetně DPH 50 Kč

TĚLESNÉ OHŘÍVAČE „TEPLÍČKA“ objednávejte zde:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/objednavka.html nebo na adrese:
nakladatelstvi@mare-czech.cz
Více o nabídce zde:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/ZMK-Teplicka.pdf

běžná cena včetně DPH 60 Kč,
naše cena včetně DPH 55 Kč,
cena K“M“K včetně DPH 50 Kč

běžná cena včetně DPH 100 Kč,
naše cena včetně DPH 90 Kč,
cena K“M“K včetně DPH 80 Kč

OHŘÍVAČE NA CHODIDLA OHŘÍVAČE NA TĚLO
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 Úplná aktuální nabídka publikací a dalšího zboží nabízeného naší zásilkovou službou
Novinky jsou označeny piktogramem       . 

PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ MARE-CZECH
Pražská Rustonka a rod Rustonů   běžná cena: 349 Kč naše cena: 314 Kč K“M“K: 279 Kč
Procházky životem   běžná cena: 499 Kč naše cena: 449 Kč K“M“K: 399 Kč
Změna dodavatele energií běžná cena: 229 Kč naše cena: 206 Kč K“M“K: 183 Kč
Bílá Hora a černá totalita 2 – Dlouhá černá totalita  běžná cena: 349 Kč naše cena: 314 Kč K“M“K: 279 Kč
Přijímač běžná cena: 299 Kč naše cena: 264 Kč K“M“K: 239 Kč
Příběh lodního strojmistra Františka Vazatky běžná cena: 249 Kč naše cena: 222 Kč K“M“K: 199 Kč
Kalendář 2015 – 95 let plavebního úřadu běžná cena: 149 Kč naše cena: 135 Kč K“M“K: 125 Kč
Bílá Hora a černá totalita 1 – Na prahu ztemnění  běžná cena: 333 Kč naše cena: 299 Kč K“M“K: 265 Kč
Švadlenka Veverka   běžná cena: 399 Kč naše cena: 369 Kč K“M“K: 239 Kč
Start 55, I. díl běžná cena: 299 Kč naše cena: 149 Kč K“M“K: 248 Kč
Vůně a krása okamžiku   běžná cena: 444 Kč naše cena: 300 Kč K“M“K: 300 Kč
Poselství slaměného klobouku 1 – Afrika a Asie   běžná cena: 479 Kč naše cena: 439 Kč K“M“K: 390 Kč
Námořnické povídačky   běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč K“M“K: 330 Kč
Historie založení pražské osobní paroplavby...   běžná cena: 179 Kč naše cena: 164 Kč K“M“K: 146 Kč
Smutnej konec jedný epochy   běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč K“M“K: 289 Kč
K.u.K. Kriegsmarine – Křižníky Jeho veličenstva  běžná cena: 499 Kč naše cena: 450 Kč K“M“K: 400 Kč
Už to bude?   běžná cena: 180 Kč naše cena: 165 Kč K“M“K: 150 Kč
Schody do celého světa  běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč K“M“K: 330 Kč
Slaný chléb  běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč K“M“K: 289 Kč
Pročpak kos má žlutý nos běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K“M“K: 150 Kč
Tajník – 366 hádanek  běžná cena: 349 Kč 
Puzzlovník – Hlavolamová poezie   běžná cena: 349 Kč 
Putování po čtrnácti životech běžná cena: 299 Kč naše cena: 264 Kč K“M“K: 239 Kč
...a ti, co jsou na moři   běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč K“M“K: 289 Kč
Od let pohodových k chaosu  běžná cena: 333 Kč naše cena: 299 Kč K“M“K: 265 Kč
Od kuchtíka k šéfkuchařovi  běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč K“M“K: 289 Kč
O lodích, bez nichž by nebylo Ameriky   běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč K“M“K: 289 Kč
Lodní lékař ČNP vzpomíná   běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč K“M“K: 289 Kč
Na Vltavě v Praze, jak bylo a jak je běžná cena: 333 Kč naše cena: 299 Kč K“M“K: 265 Kč
1000 mil vzhuru po Amazonce běžná cena: 339 Kč naše cena: 309 Kč K“M“K: 270 Kč
Bez konce širé moře je... běžná cena: 299 Kč naše cena: 149 Kč K“M“K: 248 Kč
Bitva v Otrantské úžině běžná cena: 444 Kč naše cena: 409 Kč K“M“K: 365 Kč
Boxeři v Šanghaji běžná cena: 149 Kč naše cena: 139 Kč K“M“K: 100 Kč
Do světa s parníky Rakouského Lloydu  běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč K“M“K: 289 Kč
Hlídková loď President Masaryk běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K“M“K: 150 Kč
Jitřenka pluje na východ běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K“M“K: 150 Kč
Krysa v podpalubí běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K“M“K: 150 Kč
K břehům Nového světa běžná cena: 333 Kč naše cena: 299 Kč K“M“K: 265 Kč
Legendární parník Bohemia běžná cena: 219 Kč naše cena: 204 Kč K“M“K: 182 Kč
Loděnice v Křešicích běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K“M“K: 150 Kč
Lodě a plavba na střední Vltavě (téměř rozebráno) běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč K“M“K: 248 Kč
Liberty, lodě svobody  běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč K“M“K: 330 Kč
Modré medailonky I – Věčně živé námořní legendy běžná cena: 269 Kč naše cena: 250 Kč K“M“K: 223 Kč
Modré medailonky II – Vernisáž pamětníků  běžná cena: 279 Kč naše cena: 260 Kč K“M“K: 232 Kč
Moře milované i proklínané 1 běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K“M“K: 150 Kč
Moře milované i proklínané 2 běžná cena: 189 Kč naše cena: 176 Kč K“M“K: 157 Kč
Padesát let ČNP (rozebráno) 
Mořští flamendři běžná cena: 249 Kč naše cena: 232 Kč K“M“K: 217 Kč
Parník Civetta a lodní šroub Josefa Ressla běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K“M“K: 150 Kč
Patagonií v sedle běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč K“M“K: 330 Kč
Příběh „Ostrostřelce“ běžná cena: 149 Kč naše cena: 139 Kč K“M“K: 100 Kč
Rakouské válečné námořnictvo 1848–1866 běžná cena: 399 Kč  naše cena: 370 Kč  K“M“K: 330 Kč
Sebevražedné čluny běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč K“M“K: 165 Kč
Stará plavba na dolní Vltavě běžná cena: 99 Kč naše cena: 90 Kč K“M“K: 80 Kč
Strašidla domácí běžná cena: 149 Kč naše cena: 139 Kč K“M“K: 125 Kč
Světem křížem krážem běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč K“M“K: 248 Kč
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Uzel pro štěstí běžná cena: 329 Kč naše cena: 306 Kč K“M“K: 273 Kč
Vlečné parníky na Vltavě a Labi „Péčka“ běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč K“M“K: 248 Kč
Z Čech a Moravy až k severnímu pólu běžná cena: 279 Kč naše cena: 260 Kč K“M“K: 232 Kč
Ze slezské vísky plavčíkem u maríny běžná cena: 249 Kč naše cena: 232 Kč K“M“K: 217 Kč

LABSKO-VLTAVSKÁ PLAVBA
LVP 20 (2014)  běžná cena: 119 Kč naše cena: 110 Kč K“M“K: 99 Kč
LVP 19 (2013) běžná cena: 119 Kč naše cena: 110 Kč K“M“K: 99 Kč
LVP 18 (2012) běžná cena: 79 Kč naše cena: 75 Kč 
LVP 17 (2011) běžná cena: 79 Kč naše cena: 75 Kč 
LVP 16 (2010) běžná cena: 79 Kč naše cena: 75 Kč 
LVP 15 (2009) běžná cena: 79 Kč naše cena: 75 Kč 
LVP 14 (2008) běžná cena: 79 Kč naše cena: 75 Kč 
LVP 13 (2007) běžná cena: 79 Kč naše cena: 75 Kč  
LVP 12 (2006) běžná cena: 69 Kč naše cena: 65 Kč 
LVP 11 (2005) běžná cena: 69 Kč naše cena: 65 Kč 
LVP 10 (2004) běžná cena: 59 Kč naše cena: 55 Kč 
LVP 9   (2003) běžná cena: 59 Kč naše cena: 55 Kč 
20 let Spolku přátel plavby (2012) běžná cena: 99 Kč naše cena: 95 Kč K“M“K: 90 Kč

Od vydavatele SPP zajistíme v xerokopii i starší rozebraná čísla.

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 nakladatel-
ských 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
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PUBLIKACE o LODÍCH a PLAVBĚ z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
Holešovice - Bubny běžná cena 450 Kč naše cena 405 Kč K“M“K: 360 Kč 
Sharpův Trafalgar běžná cena 229 Kč naše cena 206 Kč 
Sharpovo obležení běžná cena 289 Kč naše cena 260 Kč 
Sharpova kořist běžná cena 229 Kč naše cena 206 Kč 
Námořní vzpoury ve 20. století běžná cena 299 Kč naše cena 269 Kč 
Jachtařský anglicko-český ilustr. výkladový slovník běžná cena: 690 Kč naše cena: 670 Kč K“M“K: 620 Kč
Pirátské bratrstvo běžná cena: 259 Kč naše cena: 259 Kč K“M“K: 239 Kč
Velká kniha umění jachtingu  naše cena 699 Kč K“M“K: 640 Kč
Sám čtyřmi oceány  naše cena 349 Kč K“M“K: 320 Kč
Lidé od vody (rozebráno)  naše cena 250 Kč K“M“K: 230 Kč
Námořnická kuchařka, 3. vydání  naše cena 189 Kč K“M“K: 170 Kč
Z Prahy do Svatojánských proudů běžná cena 229 Kč naše cena 210 Kč 
S Paroplavbou na Slapy běžná cena 95 Kč naše cena 88 Kč 
Z Prahy do Štěchovic a Svatojanské proudy běžná cena 129 Kč naše cena 119 Kč 
Za tajemstvím Vlaštovek a Amazonek běžná cena 349 Kč naše cena 349 Kč 
Neuvěřitelná námořní dobrodružství běžná cena 299 Kč naše cena 299 Kč 
Dovolená na jachtě běžná cena 299 Kč naše cena 299 Kč 
Přes Atlantik podle hvězd běžná cena 80 Kč naše cena 80 Kč 
Přes Atlantik podle hvězd běžná cena 80 Kč naše cena 80 Kč 
Jak nás v Řecku prohnal Meltemi běžná cena 225 Kč naše cena 210 Kč 
Kniha První pomoc na palubě běžná cena 299 Kč naše cena 299 Kč 
Za kormidlem nejen na Jadranu běžná cena 539 Kč naše cena 539 Kč 
Otevřený deník českého námořníka běžná cena neuvedena naše cena 399 Kč K“M“K: 380 Kč
Z Prahy do Štěchovic a Svatojánské proudy běžná cena 129 Kč naše cena 110 Kč
Pražské výletní restaurace běžná cena 379 Kč naše cena 355 Kč
Karlín běžná cena 467 Kč naše cena 430 Kč
Libeň, zmizelý svět běžná cena 467 Kč naše cena 430 Kč
Smíchov, město za Újezdskou branou běžná cena 467 Kč naše cena 430 Kč
Zaniklé Podskalí – Vory a lodě na Vltavě běžná cena neuvedena naše cena: 400 Kč  
Na krásné modré Dřevnici (doprodej) běžná cena 299 Kč naše cena 280 Kč
Počasí na moři (doprodej) běžná cena 299 Kč naše cena 280 Kč
Námořnická kuchařka běžná cena 160 Kč naše cena 145 Kč
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou běžná cena: 349 Kč naše cena: 310 Kč
Loď duchů (doprodej) běžná cena: 179 Kč naše cena: 165 Kč
Čluny útočí (doprodej) běžná cena 279 Kč naše cena: 259 Kč
Na jachtě do světa (rozebráno) 
Plachty v ohni běžná cena 419 Kč naše cena 377 Kč
Vodácká putování s Lukášem Pollertem běžná cena 299 Kč naše cena 280 Kč  CC a Deto A.D. 250 Kč
Hitlerova ponorková válka: 
  Pronásledovaní 1942–1945 (doprodej) běžná cena 674 Kč naše cena 627 Kč
  Pronásledovatelé 1939–1942 (doprodej) běžná cena 539 Kč naše cena 502 Kč 
Tiché vítězství: Těžké začátky 1941–1943 (doprodej) běžná cena 539 Kč naše cena 502 Kč 
Hvězda moří (doprodej) běžná cena 249 Kč naše cena 232 Kč
Krvavý Biskaj (doprodej) běžná cena 349 Kč naše cena 325 Kč 
Loď bláznů (doprodej) běžná cena 225 Kč naše cena 210Kč 
Malé Antily – Ostrovy, piráti a plantážníci (doprodej) běžná cena 399 Kč naše cena 371 Kč 
Nevěstinec na vlnách (doprodej) běžná cena 193 Kč naše cena 180 Kč 
Řeky moravskoslezského kraje (doprodej) běžná cena 220 Kč naše cena 205 Kč 
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) 
  a Tři muži na toulkách (doprodej) běžná cena 198 Kč naše cena 185 Kč 
Život v poklusu (doprodej) běžná cena 159 Kč naše cena 148 Kč 
Historie pražské paroplavby běžná cena: 415 Kč naše cena: 375 Kč K“M“K: 335 Kč
Velký slovník moře a lodí (doprodej) běžná cena: 1492 Kč naše cena: 1395 Kč  
Neuvěřitelná cesta (doprodej) běžná cena: 315 Kč naše cena: 293 Kč  
Námořnické historky (rozebráno) běžná cena: 199 Kč naše cena: 185 Kč  
Kuchařský zeměpis  (rozebráno) běžná cena: 229 Kč naše cena: 215 Kč  
Historické lodě 16.–18. století (doprodej) běžná cena: 377 Kč naše cena: 350 Kč  
Brněnští mariňáci běžná cena: 275 Kč naše cena: 260 Kč  
Modré vzpomínky běžná cena: 179 Kč naše cena: 160 Kč 
Stavební stroje firmy Lanna běžná cena: 998 Kč naše cena: 928 Kč  
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NAKLADATELSTVÍ „T“
Plavební ročenky:
Plavební ročenka 2008 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 2007 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 2006 běžná cena: 125 Kč naše cena: 116 Kč 
Plavební ročenka 2005 běžná cena: 125 Kč naše cena: 116 Kč 
Plavební ročenka 2004 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 2003 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 2002 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 2001 běžná cena: 110 Kč naše cena: 102 Kč 
Plavební ročenka 2000 běžná cena: 105 Kč naše cena: 98 Kč 
Plavební ročenka 1999 běžná cena: 100 Kč naše cena: 93 Kč 
Plavební ročenka 1998 běžná cena: 95 Kč naše cena: 88 Kč 
Plavební ročenka 1997 běžná cena: 90 Kč naše cena: 84 Kč 
Plavební ročenka 1996 běžná cena: 85 Kč naše cena: 79 Kč 
Vůdce malého plavidla (národní průkaz):
Vůdce malého plavidla běžná cena: 240 Kč naše cena: 223 Kč  
Vůdce malého plavidla - plachty běžná cena: 45 Kč naše cena: 42 Kč 
Plavba rekreační lodí (učebnice) běžná cena: 190 Kč naše cena: 177 Kč 
Řád plavební bezpečnosti - textová část běžná cena: 85 Kč naše cena: 79 Kč 
Vůdce rekreačního plavidla (mezinárodní průkaz):
Vůdce rekreačního plavidla - moře běžná cena: 85 Kč naše cena: 79 Kč 
Pravidla pro zabránění srážkám na moři - COLREG běžná cena: 40 Kč naše cena: 37 Kč 
Vůdce plavidla a člen posádky plavidla jiného než malého:
Lodník, kormidelník, kapitán běžná cena: 350 Kč naše cena: 325 Kč 
Strojmistr, převozník běžná cena: 350 Kč naše cena: 325 Kč 
Vedení plavidla pomocí radaru běžná cena: 25 Kč naše cena: 23 Kč 
Základy konstrukce plavidel běžná cena: 190 Kč naše cena: 177 Kč 
Základy plavební nauky běžná cena: 220 Kč naše cena: 205 Kč 
Další odborné publikace:
Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR běžná cena: 235 Kč naše cena: 218 Kč 
Jednotný slovník UN/ECE pro rádiová spojení běžná cena: 170 Kč naše cena: 158 Kč 
Plavební mapa Vltavy pro rekreační plavbu běžná cena: 350 Kč naše cena: 325 Kč 
Plavební mapa Labe pro rekreační plavbu běžná cena: 350 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, Sleč-
na Lee, Petr Kachna. Všechny tituly za stejnou cenu:  běžná cena: 199 Kč naše cena: 170 Kč 
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PRODUKCE NAKLADATELSTVÍ ARES
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 
Obrněná technika 8 běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč 
Obrněná technika 9  běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč 
Obrněná technika 10 (Japonsko)   běžná cena: 399 Kč naše cena: 370 Kč 
Pancéřoví granátníci běžná cena: 349 Kč naše cena: 325 Kč 
Slovenská armáda běžná cena: 459 Kč naše cena: 427 Kč 
Tanková válka v Africe (Německo a Itálie) běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč 
Tanková válka v Africe (USA) běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč 
Tanková válka v Africe (Velká Británie) běžná cena: 299 Kč naše cena: 278 Kč 
Výsadkáři a průzkumníci  (rozebráno) běžná cena: 229 Kč naše cena: 213 Kč 
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NABÍDKA MIMO KNIH:

TEPLÍČKA
Tělesné Ohřívače „teplíčka“ na tělo běžná cena: 60 Kč naše cena: 55 Kč K“M“K: 50 Kč
Tělesné Ohřívače „teplíčka“ na ruce běžná cena: 60 Kč naše cena: 55 Kč K“M“K: 50 Kč
Tělesné Ohřívače „teplíčka“ na chodidla běžná cena: 100 Kč naše cena: 90 Kč K“M“K: 80 Kč

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

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.
K-05 Čs. loď Republika, cca 50. léta 20. stol.
K-06 Československá námořní plavba, cca 80. léta 20. stol.
K-07 Čs. armáda – loďstvo, od roku 1919
K-08 pouze s kotvou bez označení
K-09 Učiliště ČSPLO, cca 50. léta 20. stol.
K-10 Rakousko-uherské námořnictvo, důstojníci kolem roku 1910
K-11 ČSPLO, kapitán zahraniční plavby
K-12 KčAR (pouze pro členy)
K-13 Obchodní lodstvo U.S. MARINE MERCHANTE (baret)
K-15 ČSPLO, cca 60. až 80. léta 20, stol.
K-16 DP hl. m. Prahy – osobní lodní doprava, cca 80. léta 20. stol.
K-17 Velká Británie – RMS Titanic (důstojníci)
K-18 Italské válečné námořnictvo (důstojníci)
K-19 Japonské válečné námořnictvo (důstojníci)
K-20 Německé válečné námořnictvo (I.WW, důstojníci) zlatá (g), stříbrná (s)
K-21 Velká Británie – Royal Navy
K-22 US válečné námořnictvo (důstojníci)
K-23 Námořní společnost československá (1922)
K-24 Československá plavba dunajská (1. republika)
K-25 pravděpodobně Legiobanka před rokem 1920 (rekonstrukce podle foto z lodi Morava cca 1930)
K-28 Československá obec bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu, období první republiky

K-29a Nášivka Patriot A
K-29b Nášivka Patriot B
K-29c Nášivka Patriot C

Nášivky:
B-01 ČSPLO, na sportovní blůzu
B-02 Dunajská pohraniční stráž VMV (rukáv)
 běžná cena: 200 Kč naše cena: 180 Kč K“M“K: 170 Kč 
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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 
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)
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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 
010XL XL 450 Kč 
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MODELÁŘSKÉ PLÁNY JaPa  (Doprodej skladových zásob! Z důvodu úmrtí autora již plány nebudou doplňovány!)
Katalog. Jméno  Typ  Původ Měřítko Cena Dostupnost
číslo plánu lodi lodi výkresu
01 s 75 Olympus ponorka,  Velká Británie 1 : 75 190 Kč rozebráno!
01 s  Olympus ponorka Velká Británie 1 : 100 170 Kč 
02 s California bitevní loď USA 1 : 100 350 Kč 
02 California bitevní loď USA 1 : 200 180 Kč 
03 s Richelieu bitevní loď Francie 1 : 100 375 Kč rozebráno!
03 Richelieu bitevní loď Francie 1 : 200 200 Kč rozebráno!
04 s Tirpitz bitevní loď Německo 1 : 100 415 Kč rozebráno!
04 Tirpitz bitevní loď Německo 1 : 200 205 Kč rozebráno!
05 s Sheffield lehký křižník Velká Británie 1 : 100 300 Kč rozebráno!
05 Sheffield lehký křižník Velká Británie 1 : 200 180 Kč 
06 s Beowulf pobřežní bitevní loď Německo 1 : 100 200 Kč rozebráno!
06  Beowulf pobřežní bitevní loď Německo 1 : 200 150 Kč 
07 s Pietro de Cristofaro korveta Itálie 1 : 100 180 Kč 
08 s Kresta raketový křižník SSSR 1 : 100 310 Kč 
08 Kresta raketový křižník SSSR 1 : 200 180 Kč 
09 s Akagi letadlová loď Japonsko 1 : 100 520 Kč 
09 Akagi letadlová loď Japonsko 1 : 200 240 Kč rozebráno!
010 s 50 Brave Borderer torpédový člun Velká Británie 1 : 50 190 Kč rozebráno!
011 s Warspite bitevní loď Velká Británie 1 : 100 355 Kč 
011 Warspite bitevní loď Velká Británie 1 : 200 185 Kč   
012 s Borodino bitevní loď Rusko 1 : 100 300 Kč rozebráno!
012 Borodino bitevní loď Rusko 1 : 200 180 Kč 
013 s Baltimore těžký křižník USA 1 : 100 330 Kč 
013  Baltimore těžký křižník USA 1 : 200 180 Kč 
014 s 50 MTC-1003 výsadková loď Itálie 1 : 50 160 Kč 
015 s Viribus Unitis bitevní loď Rakousko-Uhersko 1 : 100 360 Kč rozebráno!
015 Viribus Unitis bitevní loď Rakousko-Uhersko 1 : 200 195 Kč rozebráno!
016 s 75 I-15 ponorka Japonsko 1 : 75 190 Kč rozebráno!
017 s 50 Grey Goose stíhač ponorek Velká Británie 1 : 50 230 Kč rozebráno!
017 s  Grey Goose stíhač ponorek Velká Británie 1 : 100 170 Kč rozebráno!
018 s Long Beach raketový křižník USA 1 : 100 365 Kč 
018 Long Beach raketový křižník USA 1 : 200 200 Kč rozebráno!
019 s Le Terrible torpédoborec Francie 1 : 100 270 Kč 
019  Le Terrible torpédoborec Francie 1 : 200 170 Kč 
020 s Yorktown letadlová loď USA 1 : 100 500 Kč rozebráno!
020 Yorktown letadlová loď USA 1 : 200 240 Kč 
021 s 25 Arrow dělový člun Velká Británie 1 : 25 320 Kč rozebráno!
021 s 50 Arrow dělový člun Velká Británie 1 : 50 185 Kč rozebráno!
022 s 50 Combatante III B raketový člun Řecko 1 : 50 260 Kč 
023 s Taškent torpédoborec SSSR 1 : 100 250 Kč 
023  Taškent torpédoborec SSSR 1 : 200 165 Kč 
024 s Missouri bitevní loď USA 1 : 100 445 Kč rozebráno!
024  Missouri bitevní loď USA 1 : 200 235 Kč rozebráno!
025 s Nagato bitevní loď Japonsko 1 : 100 415 Kč 
025  Nagato bitevní loď Japonsko 1 : 200 210 Kč rozebráno!
026 s 75 D-3 ponorka SSSR 1 : 75 190 Kč 
027 s Fletcher torpédoborec USA 1 : 100 250 Kč 
027  Fletcher torpédoborec USA 1 : 200 160 Kč rozebráno!
028 s Penelope lehký křižník Velká Británie 1 : 100 305 Kč rozebráno!
028  Penelope lehký křižník Velká Británie 1 : 200 180 Kč 
029 s 50 S-142 torpédový člun Německo 1 : 50 180 Kč rozebráno!
030 s Karlsruhe lehký křižník Německo 1 : 100 300 Kč 
030  Karlsruhe lehký křižník Německo 1 : 200 180 Kč 
031 s Hatsushimo torpédoborec Japonsko 1 : 100 250 Kč 
032 s Hood bitevní křižník Velká Británie 1 : 100 490 Kč 
032  Hood bitevní křižník Velká Británie 1 : 200 240 Kč rozebráno!
033 s 75 U-VII B ponorka Německo 1 : 75 190 Kč rozebráno!
033 s  U-VII B ponorka Německo 1 : 100 170 Kč rozebráno!
034 s 50 Gyoraitey torpédový člun Japonsko 1 : 50 200 Kč rozebráno!



25

Katalog. Jméno  Typ  Původ Měřítko Cena 
číslo plánu lodi lodi výkresu
035 s Bouvet bitevní loď Francie 1 : 100 360 Kč 
035 Bouvet bitevní loď Francie 1 : 200 200 Kč 
036 s Jamato bitevní loď Japonsko 1 : 100 480 Kč rozebráno!
036 Jamato bitevní loď Japonsko 1 : 200 240 Kč rozebráno!
037  Arizona  bitevní loď USA 1 : 100 380 Kč 
037  Arizona  bitevní loď USA 1 : 200 220 Kč 
038s Zara těžký křižník Itálie 1 : 100 360 Kč 
038 Zara těžký křižník Itálie 1 : 200 200 Kč 
039s Eskimo torpédoborec Velká Británie 1 : 100 250 Kč 
039 Eskimo torpédoborec Velká Británie 1 : 100 150 Kč 
040s50 G-5 torpédový člun SSSR 1 : 50 100 Kč rozebráno!
040s G-5 torpédový člun SSSR 1 : 100   50 Kč rozebráno!
041s50 Temes monitor Rakousko-Uhersko 1 : 50 250 Kč rozebráno!
041s Temes monitor Rakousko-Uhersko 1 : 100 150 Kč 
042s75 Nautilus ponorka USA 1 : 75 240 Kč 
042s Nautilus ponorka USA 1 : 100 150 Kč 
042 Nautilus ponorka USA 1 : 200 120 Kč 
043  Prinz Eugen těžký křižník Německo 1 : 200 210 Kč  rozebráno!
043s  Prinz Eugen těžký křižník Německo 1 : 100 400 Kč rozebráno!

Katalog. Jméno  Typ  Původ Měřítko Cena 
číslo plánu lodi lodi výkresu
P01 s 75 La Drac‘ene galéra Francie 1 : 75 260 Kč rozebráno!
P01 s  La Drac‘ene galéra Francie 1 : 100 200 Kč 
P02 s 50 Victory řadová loď Velká Británie 1 : 50 460 Kč rozebráno!
P02 s  Victory řadová loď Velká Británie 1 : 100 240 Kč rozebráno!
P03 s  Caesar 1 : 100 160 Kč
P03  Caesar 1 : 200 120 Kč

C01 s 50  Western River 1 : 50 240 Kč
C0l s  Western River~ 1 : 10 150 Kč

Knihy JaPa
01  Japonské letadlové lodě z období II. sv.války  440 Kč  rozebráno!
02 Bismarck 580 Kč  rozebráno!
03 Americké válečné lodě 1914-18 300 Kč  rozebráno!
04  Francouzské válečné lodě 1914-1918 340 Kč  rozebráno!
05  Americké letadlové lodě z období II. sv.války  680 Kč  rozebráno!

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 36 % 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 

                                                              Marek Přikryl


