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NAKLADATELSTVÍ NAŠE VOJSKO

Vážení čtenáři,

nakladatelství NAŠE VOJSKO Vám již od roku 1945 představuje vojensko-odbornou 
literaturu, a to jak v knižním zpracování, tak i v podobě časopisu. Za téměř 70 let 
své existence vydalo přes sedm tisíc knižních titulů a zařadilo se mezi největší česká 
nakladatelství.

Po roce 1998, kdy nakladatelství přešlo z Ministerstva národní obrany do soukro-
mých rukou a majitelem se stal Mgr. Emerich Drtina, se nakladatelství zaměřilo i na 
jinou než vojenskou literaturu – mimo ni vydává detektivky, romány, horory, thrille-
ry, životopisy nebo kuchařky. Obnovilo se také vydávání časopisu Naše vojsko, které 
od roku 2009 nese název NV Military Revue. Časopis obsahuje články o vojenské 
technice, vojenské historii, muzeích, misích a armádách.

Od ledna 2009 nakladatelství vydává také měsíčník Fakta & svědectví. Časopis 
je zaměřen na popularizaci událostí národních i světových dějin, přičemž hlavní 
pozornost je věnována moderním dějinám, zvláště tématům, která byla v minulosti 
z nejrůznějších důvodů zamlčována.

Rád bych Vám popřál příjemné chvíle s knihami Našeho vojska.

Mgr. Emerich Drtina

NAŠE VOJSKO

Současná adresa nakladatelství:
Mašovická 202/8, 142 00 Praha 4 – Libuš

Nová adresa nakladatelství:
Nad Vinným potokem 1148/4

100 00 Praha 10 – Vršovice
(viz obrázek výše – podzim 2014)

 tel.: +420 224 313 071,
fax: +420 224 311 204

a pro Slovenskou republiku:

NAŠE VOJSKO, s.r.o.
Mliekárenská 8, (kancelář spol. BOKLET s.r.o.)

821 09 Bratislava
pondelok–piatok: 9.00–16.00 hod.
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J. H. Alexander – M. L. Barlett
NÁMOŘNÍ PĚCHOTA ZA STUDENÉ VÁLKY
Kniha popisuje obojživelné vojenské operace v době studené války prováděné oběma supervel-
mocemi a jejich spojenci. USN a USMC měly výrazný náskok, protože jejich obojživelné výsadko-
vé jednotky vznikly dříve, byly větší a zasahovaly ve vzdálenějších oblastech než v jiných státech. 
Kniha popisuje vojenské doktríny obojživelných operací, organizaci, speciální lodě a vyloďovací 
prostředky a nasazení bojových jednotek jako součást politiky při prosazování svých cílů v době 
studené války.
Vázaná, 162 × 232 mm, 264 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 299 Kč / 12,46 €

David Irving
HITLEROVA VÁLEČNÁ STEZKA – NĚMECKO 1933–1939 
Tato kniha vypráví příběh válečné stezky jednoho muže – Adolfa Hitlera. Vyprávění končí přesně 
v okamžiku, kdy večer 3. září 1939 Vůdce opouští kancléřství v Berlíně a vydává se na frontu v Pol-
sku. Autor se snaží popsat události zpoza Vůdcova stolu, vidět a pochopit každou událost skrze jeho 
pohled. Při psaní této knihy využil autentické deníky, dopisy a další písemnosti ať již z archivů nebo 
od zúčastněných osob, případně jejich příbuzných.
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 349 Kč / 13,54 €

Petr Prokš
VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ 1914–1920
První světová válka byla zásadním přelomem v moderních dějinách, v níž vyvrcholily předcházející 
vývojové tendence a střetly se nakupené problémy tehdejšího světa. Současně tento strašlivý konflikt 
odstartoval další převratné změny ve vývoji lidské civilizace. To vše poznamenalo 20. století takovým 
způsobem, že se musíme dodnes vyrovnávat s následky. Onen historický proces se výrazně projevil 
také ve střední Evropě. Právě tomu je věnována kniha Petra Prokše, který se snaží z hlediska vnitř-
ních i širších mezinárodních souvislostí osvětlit mocenské příčiny historických událostí.
Vázaná, 162 × 232 mm, 256 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 299 Kč / 12,46 €

VÁLEČNÁ, ODBORNÁ A HISTORICKÁ LITERATURA
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Martin J. Dougherty
ODSTŘELOVAČ SAS A SPECIÁLNÍCH JEDNOTEK
Kniha je rozdělena do 13 kapitol a pokrývá témata od výběru odstřelovače, výcviku, přes jeho výzbroj 
a vybavení po skrytý pohyb, přesnou střelbu, výběr cíle, maskování a taktickou přípravu. Manuál na-
učí čtenáře mnoha technikám práce odstřelovače, včetně využívaní krytů, maskovacích obleků, růz-
ných druhů zaměřovačů, vysvětluje principy pro využívání přírodních podmínek, vyhledání správ-
ného postavení, zaujetí střelecké pozice, palebného pole, výběr cíle, střelby na velkou vzdálenost nebo 
proti pohyblivému cíli, ničení nepřátelské techniky a vybavení přesnou střelbou.
Vázaná – flexo, 127 × 178 mm, 320 stan textu a černobílých kreseb, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Milan Kovář
ZVLÁŠTNÍ JEDNOTKY CELÉHO SVĚTA
Kniha se zaobírá zvláštními jednotkami ve světě, a to jak policejními, tak armádními. Je vedena sna-
hou o podání ucelenějších informací o těchto složkách, proto je celé dílo rozděleno na jednotlivé 
kontinenty obsahující abecední řazení jejich zemí. Čtenář tak získá lepší orientaci, přehled a případ-
ný selektivní zájem o některé země. Autor se již léta zabývá touto oblastí, a tak dle získaných pramenů 
pravdivě popsal vznik a historii jednotlivých jednotek.
Vázaná, 210 × 297 mm, 464 stan textu a černobílých fotografií, cena cca 499 Kč / 20,79 €

Eric L. Haney
DELTA FORCE
Eric Haney, autor knihy, patřil k první generaci mužů, kteří sloužili v americké tajné protiteroristické 
jednotce Delta Force. V knize vypráví svůj příběh vojáka – bývalého rangera, který se přihlásil ke 
službě v nově budované jednotce, úspěšně absolvoval náročný přijímač a výcvik a zažil její první bo-
jové akce. Podrobně se zabývá zejména prvním a neúspěšným podnikem Delta Force, operací Eagle 
Claw z roku 1980, jejímž cílem bylo osvobození rukojmích z americké ambasády v Íránu. 
Vázaná, 162 × 232 mm, 284 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 329 Kč / 13,42 €

Karlheinz Deschner
S BOHEM A S FAŠISTY
Kniha připomíná kolaboraci Vatikánu nejen s Hitlerem, ale i s Mussolinim, Francem a méně známým 
Pavelićem, fašistickým vůdcem v Chorvatsku, který je spolu s kardinálem Stepinacem zodpovědný za 
koncentrační a vyhlazovací tábor Jasenovac, o jehož existenci ví dodnes velmi málo lidí. Odhaluje 
spleť lží Vatikánu, který se už několik desetiletí pokouší hrát roli organizace odporu proti hitlerismu, 
a prezentuje, shromažďuje a následně vyvozuje jednoznačné závěry z přesných a podrobných histo-
rických faktů. Šokující zřejmě pro každého bude rozsah kolaborace Vatikánu s nacisty a všemi fašisty, 
protože odhaluje historickou lež o katolickém odporu.
Vázaná, 162 × 232 mm, 280 stan textu a fotografií, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Jaroslav Hrbek
ARNHEM 1944
Kniha nejen o samotné operaci Market–Garden, ale i o jejich vzniku, historickém i politickém po-
zadí, potížích při realizaci, neúspěchu i neslavném ústupu spojeneckých jednotek z mise, která měla 
zapříčinit pád nacistického Německa a ukončení války do Vánoc 1944.
Vázaná, 162 × 232 mm, 256 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 289 Kč / 12,04 €



Robin Neillands
BITVA O RÝN
Sedm měsíců trvající boje, které spojenecká vojska sváděla po skončení bitvy v Normandii, byly vždy 
velice komplexní a kontroverzní. I po šedesáti letech vyvolávají mnoho otázek. Kdo byl skutečně od-
povědný za neúspěch u Nijmegenu, za zničení britské 1. vzdušně výsadkové divize u Arnhemu a za 
krach operace Market Garden? Proč Montgomerymu hrozilo odvolání z funkce těsně poté, co napra-
vil Bradleyho selhání v bitvě v Ardenách? Byla strategie generála Eisenhowera rozumná a Bradley 
s Pattonem ji podkopávali?
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu, cena cca 329 Kč / 13,42 €

G. S. Graber
HISTORIE SS
Autor ukazuje aspekty SS, které doteď nebyly široce známé: rituály SS, jak SS fungovaly jako ob-
chodní organizace a jak se klíčoví muži SS (Himmler, Heydrich, Eichmann a jiní) v SS chovali 
a často stáli jeden proti druhému. Zdůrazňuje hlavní historické okamžiky v historii SS: okupace 
Evropy, Kristallnacht, atentát na Heydricha, potlačení povstání ve varšavském ghettu, provozování 
koncentračních táborů, pokus o atentát na Hitlera a konec třetí říše. S velmi neobvyklým přístu-
pem k SS také ukazuje, jak různé aspekty života SS přežívají – a nabývají nových forem – v dnešním 
světě.
Vázaná, 162 × 232 mm, 264 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Jaroslav Novák
ODYSEA X
Kniha popisuje strastiplnou a nebezpečnou cestu autorova otce z okupovaného Československa na 
začátku 40. let minulého století. Vedla za svobodou a byla plná dobrodružství, ale především touhy 
bojovat po boku spojenců ve Velké Británii proti nenáviděným okupantům. Kniha je věnovaná pa-
mátce tohoto obdivuhodného muže. 
Vázaná, 162 × 232 mm, 288 stan textu 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Star Busmann
PEKLO POUŠTNÍ VÁLKY
Tato kniha poutavě a napínavě líčí urputné boje v oblasti, ve které musely obě strany svádět boj 
ještě s jedním nepřítelem: pouští s jejími nelidskými výkyvy teplot, hroznými písečnými bouřemi 
a nekonečnou pustinou, kam až oko dohlédne. Všechna „normální“ pravidla vedení války zde se-
lhávala…
Vázaná, 225 × 297 mm, 144 stan textu, cena cca 399 Kč / 16,63 €

Viktor Suvorov
PORÁŽKA – POSLEDNÍ REPUBLIKA III.
Kniha podává čtenáři vysvětlení, proč Sovětský svaz 2. sv. válku prohrál. Suvorov, vlastně Vladimir 
Bogdanovič Rezun (1947), sleduje ze svého úhlu pohledu válečné události. Kriticky hodnotí rovněž 
sovětskou a ruskou historiografii druhé světové války. Autorovi nelze upřít mimořádnou poutavost 
celého díla i přes jeho kontroverzní hodnocení událostí. 
Vázaná, 145 × 205 mm, 372 stan textu a 16 stran černobílé přílohy, cena cca 329 Kč / 13,71 €
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Lord Russell z Liverpoolu
POD BIČEM HÁKOVÉHO KŘÍŽE
Souhrnné, s právnickou střízlivostí psané vylíčení nacistických zločinů za druhé světové války. Autor 
zkoumá Hitlerovy nástroje tyranie – SS, gestapo a armádu, uvádí německé zločiny páchané na váleč-
ných zajatcích i civilním obyvatelstvu, zneužívání vězňů v koncentračních táborech k téměř otrocké 
práci a samozřejmě i „konečné řešení židovské otázky“. Lord Russell v textu zkoumá největší zločiny 
– popravu 10 000 vězňů za jediný den v Osvětimi, masakr v Lidicích, zničení varšavského ghetta, 
smrt 4 000 000 sovětských válečných zajatců či lynčování spojeneckých letců.
Vázaná, 162 × 232 mm, 296 stan textu, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Mark Solonin
25. ČERVEN – hloupost nebo agrese? Druhá sovětsko-finská válka (1941–1944)
Známý ruský historik Mark Solonin se ve své nové knize věnuje první i druhé sovětsko-finské válce 
i otázkám občanské války v Karélii. Zvláštní pozornost je v knize věnována událostem 25. června 
1941, tedy třetího dne nacistického útoku na SSSR. Snaží se tak odpovědět na kardinální otázku 
dějin SSSR: co by se stalo v létě 1941, kdyby Stalin předešel Hitlera a zaútočil na Německo jako 
první…
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 329 Kč / 13,42 €

Miroslav Šnajdr
V ZAMĚŘOVAČI RATA
Tato kniha je věnována vybraným epizodám leteckých bojů, odehrávajících se během občanské války 
ve Španělsku, která zuřila na Iberském poloostrově v letech 1936–1939. Obsahuje mnoho tabulek 
věnovaných jednotlivým leteckým typům, vysvětlivky a fotopřílohu.
Vázaná, 210 × 297 mm, 256 stan textu, cena cca 499 Kč / 20,79 €

Jefim Gordon – Dmitrij Komissarov
RUSKÉ STRATEGICKÉ LETECTVO V LETECH 1992–2010
Ruské strategické letectvo v letech 1992–2010 rozebírá všechny aspekty ruských bombardérů a nosičů 
střel Tu-160, Tu-95 a Tu-22M. Kniha začíná v době, kdy ruské letectvo zdědilo po rozpadu Sovět-
ského svazu sovětské strategické bombardéry. Mimo více než 500 fotografií, z nichž mnoho nebylo 
dříve publikováno, jsou zde vyobrazeny znaky a další insignie ruských strategických bombardovacích 
jednotek. Také obsahuje detailní barevné kresby letadel. Společně s knihou Sovětské strategické letec-
tvo v době studené války poskytuje komplexní pohled na téměř 60 let existence sovětského a ruského 
strategického letectva.
Vázaná, 225 × 297 mm, 272 stan textu a barevných fotografií, cena cca 699 Kč / 29,13 €

Josef Lehanka
NA KŘÍDLECH ČSA
Rozvoj letectví šel v minulém století velmi rychle kupředu. Letadla se zdokonalovala a začala být po-
užívána i jako dopravní prostředek. Úroveň vojenského a civilního letectví se stává mírou technické 
vyspělosti jednotlivých států. Letectví se stalo oborem, bez kterého se moderní vyspělé státy neobe-
jdou. Autor popisuje dobu strávenou v ČSA a svou lásku k létání.
Vázaná, 162 × 232 mm, 288 stan textu a 32 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 339 Kč / 21,19 €
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Miloslav Pajer
NEJEN U 311. (1 ČÁST, RAF)
311. čs. bombardovací peruť je pro nás bezesporu nejvýznamnější jednotkou britského vojenského 
letectva (Royal Air Force – RAF), u níž v letech druhé světové války bojovali českoslovenští bombar-
dovací letci. Nebyla však jedinou, u které v době války působili v operační službě. Tato skutečnost je 
širší veřejnosti méně známá, a je proto snahou autora postupně ukázat i na některé další jednotky, 
zahrnuté do organizačních struktur britského bombardovacího a pobřežního letectva RAF, u kterých 
v letech 1940–1945 někteří z československých letců také působili. 
Vázaná, 162 × 232 mm, 296 stan textu a 16 stran černobílé přílohy, cena cca 399 Kč / 16,63 €

Nicholas Monsarrat
KRUTÉ MOŘE
Kniha evokuje jednu z nejdramatič tějších epizod II. světové války – spojenecký boj proti Dönitzovým 
ponorkám, ohrožujícím strategické zásobovací linie. Z britského hlediska byl podstatnou součástí 
celého válečného úsilí. V sázce nebylo nic menšího než import strategických materiálů, především 
nafty a suro vin pro válečnou výrobu, zásobování ozbrojených sil i civil ního obyvatelstva potravina-
mi, doprava posil a válečného materiálu na africká a asijská bojiště a později i masová přeprava ame-
rických jednotek do severní Afriky a západní Evropy.
Vázaná, 162 × 232 mm, 368 stan textu, cena cca 399 Kč / 24,94 €

Franz Kurowski
NA VŠECH MOŘÍCH
Křižníky vždy nosily hlavní tíhu námořní války. Jako rychlé průzkumné, protiletadlové nebo miny 
kladoucí lodě nebo jako bojově silní hladinoví nájezdníci, prosadily se ve všech případech. Při 
ochraně konvojů plnily svou úlohu během útoků ponorek. Zdolány bombami a torpédy nebo gra-
náty v nelítostných dělostřeleckých soubojích se potápěly a braly s sebou do hlubin své posádky.
Franz Kurowski podrobně popisuje křižníkovou válku. Nestranně zpracované líčení kriticky hod-
notí události a vrcholí tragickou kapitolou druhé světové války, a to únikem po Baltském moři, 
který byl poslední velkou záchrannou akcí německého námořnictva.
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 349 Kč / 16,63 €

Andrzej Perepeczko
BOUŘE NAD ATLANTIKEM 5
Již páté pokračování strhujícího vyprávění Andrzeje Perepeczka, důstojníka obchodního loďstva, 
opět zavede čtenáře na vlny – ale i pod ně – Atlantského oceánu. Autor na základě četných výpově-
dí a historické dokumentace popisuje líté boje mohutných konvojů válečných a obchodních spoje-
neckých lodí s německými válečnými loděmi jako „Tirpitz“, a především s ponorkami U-boot.
Vázaná, 162 × 232 mm, 256 stan textu a 32 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 349 Kč / 14,54 €

Andrzej Perepeczko
BOUŘE NAD ATLANTIKEM 6
Informace o osudech lodí začínají od data vypuknutí II. světové války a týkají se loďstev, jejichž státy 
se účastnily akcí na Atlantiku a přilehlých mořích. Týkají se lodí, které byly připraveny ke službě před 
čtvrtým květnem 1945, kdy admirál Dönitz podepsal rozkaz, aby Kriegsmarine ukončila válečné akce. 
Výjimka byla učiněna v případě Spojených států amerických – byly uvedeny všechny lodě, neboť bylo 
těžké vyčlenit ty, které se účastnily pouze bojů v Pacifiku.
Vázaná, 162 × 232 mm, 264 stan textu a 32 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 349 Kč / 14,54 €
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Zdeněk Beneš
SOVĚTSKÉ GRANÁTY V OBDOBÍ 1920–1945
Kniha velmi obsažně a detailně popisuje vývoj, typy a konstrukci granátů používaných v Rudé ar-
mádě od její organizační konsolidace v roce 1920 do konce druhé světové války. Jsou zde popsány 
i kořistní granáty používané sovětskou armádou v letech Velké vlastenecké války, konstrukce, které 
byly i pouze zkušební, je zde detailně popsána funkce jednotlivých typů. Kniha je velmi dobrou po-
můckou pro sběratele, vojenské historiky a na své si jistě přijdou i odborníci z řad pyrotechniků, kteří 
se často se starou válečnou municí setkávají.
Vázaná, 225 × 297 mm, 256 stan textu, cena cca 699 Kč / 29,13 €

Andrew Mollo
UNIFORMY II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Kniha byla původně navržena jako základní příručka o uniformách, osobním vybavení a zbraních 
24 zemí, které se zúčastnily 2. světové války. Od jejího zveřejnění v roce 1973 byla vydána ve Velké 
Británii, Americe, Německu i Holandsku. Je rozdělena do pěti hlavních částí, z nichž každá se zabývá 
hlavním dějištěm válečných operací. 
Text o uniformách je doplněn nádhernými uměleckými díly Malcolma McGregora a Pierra Turnera, 
podrobnými popiskami figurálních kreseb a mnoha černobílými fotografiemi.
Vázaná, 225 × 297 mm, 312 stan textu a barevných kreseb, cena cca 699 Kč / 29,13 €

David Donald
VOJENSKÁ LETADLA LUFTWAFFE
Titul Vojenská letadla Luftwaffe je nejúplnějším přehledem s tématikou vojenských letadel tzv. třetí 
říše. Kombinace podrobných popisů, technických detailů a vynikajících ilustrací představuje unikát-
ní informační materiál o letadlech, jejich historii, nasazení a vzhledu. Kniha obsahuje mnoho vzác-
ných barevných a černobílých fotografií.
Vázaná, 225 × 297 mm, 256 stan textu, barevných fotografií a kreseb, cena cca 699 Kč / 29,13 €

Miroslav Irra
VÝZBROJ ČESKOSLOVENSKÉHO VOJENSKÉHO LETECTVA 1945–1950
Kniha se zabývá problematikou související s řešením otázek vyzbrojení čs. vojenského letectva v pro-
cesu jeho poválečné obnovy po roce 1945. Zabývá se také procesem přezbrojení čs. letectva tro-
fejní technikou, k němuž nakonec došlo po neúspěšných pokusech o získání potřebného leteckého 
materiálu na Východě i Západě. Nakonec kniha prezentuje v podstatě inventuru letadel čs. letectva 
v letech 1945–1950 v kategoriích cvičné, dopravní a kurýrní letouny. Bitevní, lehké bombardovací, 
stíhací letouny, vrtulníky, kluzáky a větroně budou předmětem II. dílu.
Vázaná, 225 × 297 mm, 256 stan textu, cena cca 699 Kč / 29,13 €

Vladimír Kupka a Vladimír Francev
DĚLA A PEVNOSTI
Publikace je věnována dělostřeleckým zbraním používaným v Evropě v letech 1867–1918, které slou-
žily jak pro obranu pozemních i pobřežních pevností, tak i k jejich dobývání. Nejrozsáhlejší část díla 
je věnována rakousko-uherské monarchii a podílu Škodových závodů v Plzni na jejím vyzbrojování. 
U popisů jednotlivých typů děl jsou uvedeny jejich technicko-taktické parametry, stejně tak nechybí 
popisy a technické údaje pestré škály pancéřových konstrukcí, které se v evropských pevnostních 
stavbách používaly. Celé dílo je provázeno množstvím výkresů i dobových a současných snímků po-
pisovaných děl a pancéřových prvků.
Vázaná, 225 × 297 mm, 256 stan textu, cena cca 699 Kč / 29,13 €



Jiří Fencl
SYSTÉMY AUTOMATICKÝCH ZBRANÍ
Kniha čtenáře seznamuje prakticky se všemi systémy fungování automatických zbraní od jejich vzni-
ku až do současného používání. Každá skupina zbraní téhož systému uvádí příklady pistolí, pušek 
(vojenských i loveckých), samopalů a kulometů. Text doplňuje bohatá obrazová příloha – schémata 
a černobílé, převážně ale barevné fotografie zbraní. 
Vázaná, 210 × 297 mm, 192 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 799 Kč / 33,29 €

Sid Campbell, Gary Cagaanan, Sonny Umpad
BALISONG – SMRTÍCÍ FILIPÍNSKÉ UMĚNÍ BOJE S NOŽEM
Tři autoři – experti – spojili své znalosti bojového umění a sebeobrany, aby čtenářům představili 
základy techniky krytí, kontroly a čtyř hlavních fází přípravy boje s nožem.
Brožovaná, 145 × 205 mm, 144 stan textu, cena cca 199 Kč / 8,12 €

Thomas D. Conlan
Zbraně a bojové techniky samurajů
Kniha podává komplexní průřez mytologií samurajů. Jejich souboje byly většinou sportovními sou-
těžemi. Slavný samurajský meč, symbol postavení samuraje, byl ve skutečnosti zbraní používanou 
ve válce. Navíc byl i uměleckým dílem a symbolem společenského postavení. Bojovníci byli za svou 
statečnost odměňováni a umírali se slávou. 
Vázaná, 225 × 297 mm, 224 stan textu a obrazových příloh na křídě, cena cca 699 Kč / 29,13 €
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Ivan Brož
PERSHING  PŘÍBĚH 5HVĚZDIČKOVÉHO GENERÁLA
Kniha představuje portrét temperamentního amerického vojáka. Jeho muži svým bojovým vystou-
pením přispěli k vytvoření nových podmínek poválečné rekonstrukce Evropy, které umožnily i zalo-
žení naší republiky. Od Pershinga se učili také budoucí velitelé amerických vojsk ve 2. světové válce 
generálové Marshall, MacArthur, Eisenhower, Bradley a Patton. 
Vázaná, 162 × 232 mm, 176 stan textu a 12 stran černobílé přílohy, cena cca 229 Kč / 9,35 €

Zuzana Ďanovská
OSOBNOSTI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Publikace popisuje životní osudy 52 osobností II. světové války. Jsou v ní zahrnuty německé, sovět-
ské, britské, francouzské, italské, americké, české a slovenské osobnosti, které významně – ať pozitiv-
ně, nebo negativně – zasáhly do největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva.
Vázaná, 162 × 232 mm, 256 stan textu, cena cca 289 Kč / 11,80 €

Anna Seghersová
SEDMÝ KŘÍŽ
Vlastní děj románu zaujímá krátký ča sový úsek – pouhý týden. Je třeba vynaložit mnoho úsilí, aby 
se dostal na svobodu jeden z těch, kdo se stali oběťmi nelítostného tažení fašismu proti všemu po-
krokovému – vězeň koncen tračního tábora Georg Heisler a s ním ještě šest jeho druhů. Ti jsou však 
nakonec jeden po druhém nacistickými pochopy uštváni a dovlečeni zpátky. V táboře už na ně čeká 
sedm stromů proměněných v kříže, k nimž mají být připoutáni na tak dlouho, dokud nebude dopa-
deno všech sedm uprchlíků…
Vázaná, 162 × 232 mm, 272 stan textu, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Konstanze von Schulthessová
NINA SCHENKOVÁ, HRABĚNKA VON STAUFFENBERGOVÁ
Hraběnka von Stauffenbergová představuje jednu z nejvíce fascinujících ženských osobností němec-
kého odboje – a přesto zcela neznámou. Dvacátého července 1944 ztratila Nina – manželka hraběte 
von Stauffenberga, strůjce atentátu na Hitlera – muže, kterého milovala. Jaká byla její skutečná role 
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v této události? Co věděla o odboji? Jak s vědomím o tomto všem žila? Co prozrazují její soukromé 
poznámky?
Vázaná, 115 × 185 mm, 256 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 249 Kč / 10,38 €

Norbert Frýd
KRABICE ŽIVÝCH
Děj se odehrává v nacistickém táboře Giglingn u tábora Dachau, kde vězňové zápasí o holý život 
a snaží se aktivně bojovat. Frýdův román je jedním z těch mála děl, která ukazují odboj v nacistických 
koncentračních táborech z třídního hlediska politicky myslícího vězně. Napínavost děje, dramatičnost 
mezních situací člověka, konflikt charakteru a bestiálnosti v lidech – to vše činí z románu umělecky 
stále jedno z nejpůsobivějších a také nejčastěji překládaných děl české poválečné moderní prózy.
Vázaná, 162 × 232 mm, 288 stan textu, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Karel Richter
ZA TANKEM ČÍHALA SMRT – Válečné drama kapitána Vajdy, vězně z gulagu
Vězeň Stěpan Vajda si už odbyl více než dva roky v táboře nucených prací. Chvílemi se mu ani nechce 
věřit, že to všechno vydržel. Ještě mu zbývá rok, vlastně už ani ne celý. Hřebíkem si do pryčny vyrývá 
čárku za každý den, a když jich napočítá sedm, přeškrtne je vodorovným vrypem. Každý vryp je 
jeden promarněný týden života.
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 369 Kč / 23,06 €

Henrich Hansen 
MOJE VÁLEČNÁ KNIHA
„Moje válečná kniha“ byla vydána jako jeden z kamínků do mozaiky studia nacionálního socialis-
mu. Cílem nebyla analýza jejího obsahu s následným vyvozením příčin a důsledků vzestupu a pádu 
nacionálněsocialistického režimu, ale poskytnutí náhledu na jeden ze způsobů vedení propagandy 
v době, kdy byla „třetí říše“ na vrcholu moci, kdy dobyla a ovládla celou kontinentální Evropu a při-
pravovala se na podmanění svého, tehdy ještě nejúhlavnějšího nepřítele – Velké Británie. 
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu, cena cca 329 Kč / 13,42 €

Josef Martin Bauer
KAM AŽ MĚ NOHY DONESOU
Příběh válečného zajatce, důstojníka německých paradesantních jednotek, který byl nasazen k di-
verzní akci za Uralem, zraněn v boji a zajat ruskými kozáky. Po skončení války byl odsouzen k pěta-
dvacetiletému trestu otrocké práce na Sibiři. Kniha líčí jeho útěk z tábora nucených prací a neuvěři-
telná dobrodružství, která za dlouhého pochodu od Východního mysu do Německa zažil. S kulkou 
zaklíněnou ve spodině lebeční a téměř barvoslepý po otravě olovem v rudných dolech postupoval 
neúnavně krok za krokem, aby po anabázi trvající dlouhé tři roky konečně dosáhl bezpečí domova.
Vázaná, 145 × 205 mm, 256 stan textu, cena cca 269 Kč / 16,81 €

Martin Nekola
KRVAVÉ STOLETÍ
Ve dvacátém století se válčilo ve jménu monarchů, vůdců, Boha, demokracie, svobody, pokroku i ná-
vratu ke starým pořádkům. O řadě konfliktů byly napsány stohy knih, článků a učebnic, natočeny 
dokumentární i hrané filmy. Vyvinulo se celé akademické odvětví, zabývající se formami válčení. Kr-
vavé století se vrací k méně známým a v české literatuře faktu jen zřídka zmiňovaným konfliktům, jež 
se udály po skončení druhé světové války. Na čtenáře čeká, vedle bohaté obrazové přílohy, především 
záplava nových informací a možná netušených souvislostí. 
Vázaná, 162 × 232 mm, 272 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 299 Kč / 12,46 €
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Robert Lee Scott
TEN DEN MI PATŘILO NEBE
Pokračování úspěšných pamětí amerického pilota. Autor díky své houževnatosti dosáhl cíle: stal se 
stíhacím pilotem a za druhé světové války se vyznamenal ve vzdušných bojích s Japonci. Po válce 
se stal slavným a obdivovaným hrdinou, podle jeho knihy Bůh je mým druhým pilotem se natáčel 
v Hollywoodu film a byl stále zván na nejrůznější vystoupení a přednášky.
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu, cena cca 329 Kč / 13,42 €

Jozef Leikert
DALEKO, A PŘECE BLÍZKO
Osudy aktérů událostí 17. listopadu 1939, českých studentů, kterým zavřeli vysoké školy a kteří trpěli 
v koncentračním táboře a bojovali v zahraniční armádě. Tato kniha slovenského historika a spisova-
tele byla v roce 2012 v Anglii oceněna Cenou R. W. Setona-Watsona.
Vázaná, 115 × 185 mm, 232 stan textu, cena cca 239 Kč / 9,76 €

Igor Kronnyy
ROZŠTĚPENÝ ROZUM 
Nová kniha Igora Kronného Rozštěpený rozum odpovídá téměř na všechny otázky života. Je možné ji 
směle nazvat nejsarkastičtější knihou o složitém postpřestavbovém období a lidech žijících a bojují-
cích za své prosté lidské štěstí v Rusku i v cizině. Tvůrčím prvkem Kronného je ironie a jemnost stylu, 
nepředpověditelnost tématu a zvláštní spojení psychogizace postav s groteskností. Otevře-li čtenář 
jeho knihu, nepřestane, dokud ji nedočte.
Vázaná, 162 × 232 mm, 256 stan textu, cena cca 269 Kč / 11,21 €

Igor Kronnyy
NIČEHO NELITUJI
Na životním příběhu Igora Grigorjeva, mladého sovětského důstojníka, a jeho přátel je podán pouta-
vý, pravdivě a kriticky napsaný příběh příslušníka elitních Výsadkových jednotek Specnaz od sovět-
ského období po rozpad Sovětského svazu. Bystré úvahy hlavního hrdiny, jeho znalost vojenské, eko-
nomické a zahraničně politické problematiky spolu s živým jazykem umožňují čtenáři čtivou formou 
nahlédnout do života postsovětského Ruska, a tak pochopit i jeho současnou situaci.
Vázaná, 145 × 205 mm, 264 stan textu a 16 stran černobílé fotografické přílohy, cena cca 279 Kč / 11,63 €

Jan Michl – Josef Styblík
TŘI ÚTĚKY DOMŮ – Osud totálně nasazeného trampa
Josef Styblík se narodil v roce 1921 a za války od roku 1943 byl totálně nasazen v německém Augs-
burku. Odtud se mu třikrát podařilo utéct domů do Prahy, dvakrát se zase úspěšně do Německa 
vrátil. Po třetím útěku se už rozhodl vydržet ilegálně v Praze až do konce války… O tom a o mnohém 
další vypráví Jan Michl, který paměti Josefa Styblíka přepracoval do literární podoby.
Vázaná, 162 × 232 mm, 256 stan textu a 16 stran černobílé přílohy, cena cca 349 Kč / 14,54 €

Owen West
HADOŽROUTI 
Když je na izolovanou iráckou základnu poslán tucet nepřipravených amerických armádních záložní-
ků s rozkazem, aby pracovali jako vojenští poradci, nemají ponětí, že jejich skutečnou činností bude 
boj. Bez řádného výcviku a jakýchkoli zkušeností musí radit iráckému praporu Snake Eaters, který je 
zapojen do smrtelného zápasu v povstalci zamořeném městě na řece Eufrat. Bitva se stává tak osobní, 
že bojovníci znají jména a tváře svých protivníků.
Vázaná, 162 × 232 mm, 332 stan textu a 8 stran černobílé přílohy, cena cca 339 Kč / 14,13 €
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Jiří Hanibal     
DLOUHÁ NOC NAD MĚSTEM
Tak jako byl 28. říjen 1918 jitrem samostatného státu Čechů a Slováků, tak byl 15. březen 1939 jeho 
nocí. Román se odehrává v průběhu tří let mezi atentátem na říšského protektora Reinharda Heydri-
cha v květnu 1942 a koncem války v květnu 1945, tak jak tu dobu prožíval v malém městě Jirka Hala-
da, chlapec na prahu dospívání, se svými kamarády. Autor románu čerpá ze svých osobních zážitků, 
a tak je předností jeho knihy její nepopiratelná autentičnost a pravdivost.
Vázaná, 162 × 232 mm, 280 stan textu, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Jan Vymětal
JARO ODCHÁZÍ NA SKLONKU LÉTA
Tragický příběh erudovaného českého intelektuála s hlubokými německými kořeny – otec sudetský 
Němec ze severních Čech, matka zámožná Češka. Hrdina příběhu byl v mládí postižen nacismem, 
v padesátých letech pak komunismem. Vrcholu svého vědeckého i osobního života dosahuje v „před-
jaří“ v roce 1967 a za samotného „pražského jara“ v roce 1968, které je na sklonku léta téhož roku 
sovětskými okupanty násilně a tvrdou ozbrojenou mocí přerušeno. 
Vázaná, 162 × 232 mm, 232 stan textu, cena cca 259 Kč / 10,57 €

Vratislav Vyhlídka
2012: POSLEDNÍ HITLEROVA ZTEČ
Prodavač Daniel Hájek zjistí, že je mu souzeno vrátit se z jihlavských katakomb zpět časem do roku 
1947, kdy na ledových pláních Antarktidy vrcholí zápas Byrdovy polární expedice s nacisty disponu-
jícími mimozemskou technologií. Hrdina musí zajistit, aby byla expedice admirála úspěšná. V opač-
ném případě se historie změní a nacisté v 50. letech minulého století ovládnou planetu, aby ji posléze 
roku 2012 provedli energetickým vortexem do jiné dimenze. Na konci každé kapitoly čtenář rozho-
duje, jak bude hlavní hrdina postupovat dál. Kniha tak má několik alternativních konců. 
Vázaná, 162 × 232 mm, 356 stan textu, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Francis Scott Fitzgerald
NĚŽNÁ JE NOC 
V roztančené době divokých večírků sledujeme mladého talentovaného lékaře – psychiatra, jenž 
v sobě cítí dar empatie i poslání pomáhat narušeným lidským bytostem. Stává se bavičem i utěšite-
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lem svých zámožných krajanů, kteří v Evropě hledají osvobození od dosavadních ctností povinnosti 
a sebeovládání. V osudovém vztahu k mladé pacientce z miliardářské rodiny jej život strhává do ne-
ovladatelného víru. 
Vázaná, 115 × 185 mm, 288 stan textu, cena cca 269 Kč / 11,21 €

Francis Scott Fitzgerald
BLÁZNIVÁ NEDĚLE A JINÉ POVÍDKY
Spisovatel napsal za svého života na 160 povídek – Bláznivá neděle kombinuje klíčové práce s texty pře-
kládanými do češtiny vůbec poprvé. Fitzgerald se v nich znovu pokouší zachytit dobovou atmosféru, 
odbourává předsudky americké společnosti a zachycuje hollywoodské prostředí, které tak dobře znal 
a ve kterém se na sklonku svého života pohyboval. Svazek, jehož editorem je známý překladatel a hu-
dební publicista Lubomír Dorůžka, jistě potěší všechny čtenáře, kteří si věhlasného autora oblíbili.
Vázaná, 115 × 185 mm, 288 stan textu, cena cca 269 Kč / 11,21 €

F. S. Fitzgerald
TAKOVÝ PĚKNÝ PÁR
Výbor z autorovy povídkové tvorby sleduje nit Fitzgeraldova života a dokresluje tak autorovu osob-
nost i způsob jeho tvorby. Příběhy jsou situovány do Evropy 20. let, po nichž následuje rozčarování 
a pád do tíživé hospodářské krize. Mnohé z povídek jsou silně autobiografické. 
Vázaná, 115 × 185 mm, 352 stan textu, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Edgar Allan Poe
JÁMA A KYVADLO
Soubor 34 povídek od mistra hororového a detektivního žánru. Nejznámější z nich – Jáma a kyvadlo 
– je psychologickým hororem z období středověku, kdy ještě měla hlavní slovo inkvizice. Člověk, od-
souzený inkvizicí na smrt, je vržen do temné kobky, kde ho má dostihnout smrt. Ta má podobu jámy 
a kyvadla. Autor dokonale popisuje zoufalé pocity odsouzence, který se snaží přežít za každou cenu. 
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu, cena cca 329 Kč / 13,42 €

Karel May
SUPOVÉ MEXIKA
Dějem prvního dílu dobrodružného románu, jenž nese název Trampem v Sonoře, je úsilí dopadnout 
zločinné bratry, kteří se pro získání zlata a peněz neštítí ani vraždy. Druhý díl, Vinnetou mezi be-
duíny, se zpočátku odehrává v Africe. Zde Thomas Melton zavraždí příbuzného rodiny Vogelových, 
kterému je vrahův syn Jonathan velmi podobný a chce toho využít k podvodnému získání velkého 
dědictví. 

Třetí díl, Satan a Jidáš, začíná onemocněním Vinnetoua při návratu do Ameriky, které pronásle-
dovatele půl roku zdrží. Meltonové zatím získají dědictví na úkor sourozenců Vogelových.
Vázaná, 162 × 232 mm, každý díl 384 stan textu a kreseb, cena cca 349 Kč / 14,54 €

Karel May
VINNETOU I. díl a II. díl 
Nejslavnější indiánský příběh o přátelství, čestnosti a odvaze náčelníka Apačů Vinnetoua a jeho bílé-
ho bratra Old Shatterhanda se u nás stal legendou. Vychází ve dvoudílné edici.
I. díl. Vázaná, 162 × 232 mm, 416 stan textu, cena cca 349 Kč / 14,54 €
II. díl. Vázaná, 162 × 232 mm, 392 stan textu, cena cca 349 Kč / 14,54 €

NAKLADATELSTVÍ NAŠE VOJSKO
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Edgar Wallace
BOSAMBO
Dobrodružné příhody černošského náčelníka Bosamby, mazaného chlapíka, který se postavil na stra-
nu zákona. Pro slavného autora detektivek je toto dílo, situované do Afriky, netypické svou formou 
i obsahem. Kmenové půtky a boje, obchod s otroky aj. jsou zde vylíčeny s velkým citem pro myšlení 
primitivních domorodců a se suchým, místy až černým humorem. Je to spíše soubor volně navazují-
cích příběhů, jejichž hrdinou se většinou stává někdejší zloděj, nyní ctěný náčelník Bosambo.
Vázaná, 115 × 185 mm, 280 stan textu, cena cca 249 Kč / 10,38 €

Edgar Wallace
POSTRACH CHICAGA
Kriminální román, inspirovaný gansterským prostředím Chicaga v době prohibice kolem roku 1930, 
zachycuje činnost podloudnického gangu, který má přátele v nejvlivnějších kruzích a jehož členové 
si mohou za obrovské peníze vykupovat beztrestnost.
Vázaná, 115 × 185 mm, 264 stan textu, cena cca 239 Kč / 9,96 €

Edgar Wallace
PRÁSKAČ – VTIPÁLEK
Detektiv Barrabal, který propadl alkoholu, má možnost se dostat z osobních problémů, když ho 
Scotland Yard pověří tajným úkolem. … Detektiv Scotland Yardu stojí proti podvodům bohatého a vá-
ženého muže, který své zločiny, loupeže a podvody se zálibou páchá jako žerty. Dva detektivní příběhy 
z Londýna počátku století, v nichž odvážní policisté odhalují podvodníky, lupiče, udavače a vrahy.
Vázaná, 115 × 185 mm, 296 stan textu, cena cca 249 Kč / 10,38 €

Edgar Wallace
ZELENÝ LUČIŠTNÍK
Novinář Spike Holland dostal od šéfredaktora za úkol vypátrat, zda se na zámku Garre opravdu zno-
vu objevil Zelený Lučištník. Ten byl pověšen panem de Curcym, majitelem zámku Garre, roku 1487. 
Nynější majitel zámku, Američan Abe Bellamy, vše popírá, dokud nebyl zeleným šípem zavražděn 

KLASICKÉ DETEKTIVKY
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občan Karel Creager ze sousedství. Vyšetřování se ujímá detektiv kapitán James Feathorstone ze 
Scotland Yardu – napínavý příběh plný záhad může začít. 
Vázaná, 115 × 185 mm, 256 stan textu, cena cca 239 Kč / 9,96 €

Edgar Wallace
ŽENA Z VÝCHODU
Toto rané dílo Edgara Wallace byl původně publikováno v roce 1934. Žena z Východu a jiné příbě-
hy je sbírka několika báječných detektivních povídek, které potěší každého milovníka napínavého 
čtení.
Vázaná, 115 × 185 mm, 240 stan textu, cena cca 229 Kč / 9,54 €

Ellery Queen
ZLOČIN V HOLANDSKÉ NEMOCNICI
Ellery Queen byl pozván do nemocnice, aby se podíval, jak operuje známý doktor Janney. Pacientka 
je stará nesnášenlivá žena, Abigail Doornová, jíž došly peníze na léčení. Operační sál je přichystán, 
Ellery čeká na galerii. Čas ubíhá. Doktor je připraven. Pacientčiny oči jsou však plné hrůzy a její tvář 
je podivně modrá a nafouklá. Kolem krku má ovinutý drát…
Vázaná, 115 × 185 mm, 280 stan textu, cena cca 249 Kč / 10,38 €

Ellery Queen
ZLOČIN V ŘÍMSKÉM DIVADLE
Případ vyšetřuje inspektor Richard Queen z oddělení vražd s pomocí svého syna Elleryho, známého 
spisovatele. Hlavním vodítkem v tajemství je zmizení cylindru oběti. Je podezření, že klobouk může 
obsahovat důležité dokumenty, se kterými oběť vydírala vraha. Jen díky Elleryho skvělé a rozsáhlé 
dedukci se mu na základě chybějícího klobouku podaří vraha identifikovat.
Vázaná, 115 × 185 mm, 280 stan textu, cena cca 249 Kč / 10,38 €

Ellery Queen
ZLOČIN V OBCHODNÍM DOMĚ
Frenchův obchodní dům je známý exkluzivitou nabízeného vzácného zboží pro svou elitní klientelu. 
Jednoho dne je však ve výloze nalezen zvláštní kousek – zkrvavená mrtvola paní Frenchové… Elle-
ry Queen a jeho otec, inspektor Richard Queen, brzy zjistí, že tento obchodní palác bylo zmijí hnízdo 
plné strachu, žárlivosti, podezírání a nenávisti, kde láska byla levná a čest bezcenná. 
Vázaná, 115 × 185 mm, 272 stan textu, cena cca 249 Kč / 10,38 €



James O. Born
HORKÁ STOPA
Po návratu z Bosny se ATF Agent Alex Duarte pomalu vrací k běžnému životu v jižní Floridě. Když 
však dojde k výbuchu auta nebezpečného pašeráka zbraní, Alexův život se roztočí na plné obrátky 
– výbuchů totiž bylo několik, a je třeba útočníka dopadnout. Spolu s advokátkou z ministerstva spra-
vedlnosti, která předpokládá, že výbuchy ve Virginii a Seattlu spolu souvisí, Duarte křižuje zemi, aby 
útočníka dopadl.
Vázaná, 162 × 232 mm, 324 stan textu, cena cca 349 Kč / 14,54 €

Monika Maratová
ŠPINAVÁ HRA
Zaměstnavatel Petra Tefflera, bývalého vojáka speciálních sil, rozehrává důmyslnou špinavou hru. 
Ač chce Petr zůstat stranou, nedaří se mu to, navíc je požádán, aby pomohl svému bratrovi To-
mášovi. Nasazuje pro něj život a pomalu se přibližuje kruté pravdě o zradě. V přímé konfrontaci 
s mužem, který stojí za celou tou špinavou hrou, se ale dozvídá, že všechno je jinak, než se na první 
pohled zdálo. Přiznáním zlomeného viníka však dramatický boj o život nekončí…
Kniha je posledním dílem trilogie s Petrem Tefflerem v hlavní roli a volně navazuje na předchozí 
thriller Volavka.
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu, cena cca 329 Kč / 13,71 €

Chris Ryan
KLETBA
Příběh knihy se odehrává v jedné středoafrické zemi, zmítané občanskou válkou. Do země je vy-
slána skupina vojáků SAS, aby zajistila přípravu jednotek oficiální vlády. Původně poklidný výcvik 
nakonec vyústí v konflikt mužů SAS s oběma znesvářenými stranami. Hlavní hrdina, Geordie Sharp, 
vypravěč příběhu, jedná pod tlakem času a únavy, dělá chyby a podléhá svým emocím. Schopnosti 
a jednání domorodých Afričanů jsou pro něj často těžko pochopitelné…
Vázaná, 162 × 232 mm, 304 stan textu, cena cca 329 Kč / 13,71 €

THRILLERY
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Chris Ryan
USÁMA
Někdo chce, aby Joe Mansfield zemřel. Podílel se na akci v Pákistánu, při které se to stalo. Viděl jed-
notku SEAL, jak vyráží do akce; viděl její vojáky, jak odnášejí bin Ládinovo mrtvé tělo. Joe se dovídá 
o rozsáhlém teroristickém útoku, k němuž má dojít po obou stranách Atlantiku. Pokud chce přežít, 
musí zjistit, co se skutečně stalo tu noc, kdy Američané vtrhli do bin Ládinova úkrytu v Pákistánu. 
A nakonec, navzdory všemu, odhalí zlověstnou pravdu…
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu, cena cca 339 Kč / 14,13 €

Chris Ryan
NENASYTNOST
K Mattu Browningovi, který právě skončil u SAS, se obrací štěstí zády. Dluží půl milionu dolarů a po-
kud je včas nevrátí, zemře. Z ničeho nic se ale objeví záchranné lano – zásah proti al-Káidě schválený 
a provedený s pomocí MI5. Matt shromažďuje malý tým bývalých kolegů z SAS, aby nejnebezpečněj-
ší světové teroristické organizaci ukradli 10 milionů ve zlatě a diamantech. MI5 jim poskytne veškeré 
vybavení a informace, které potřebují.
Matt je přesvědčen, že je to dokonalý zločin – bezpečný, rychlý a vlastenecký. Ale poté, co jsou peníze 
ukradeny, začne zabíjení členů týmu – umírají jeden po druhém. Matt ví, že je na řadě.
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu, cena cca 339 Kč / 14,13 €

Chris Ryan
VRAŽDÍCÍ ELITA
Před třemi roky byl Matt Browning vyhozen z jednotky pro zpochybňování rozkazu – a byl na od-
chodu z SAS. Když si myslel, že má vojenský život za sebou, byl donucen vrátit se zpátky do akce. 
Firma požaduje, aby pomáhal obrovské farmaceutické společnosti zničit kopie jejich léků vyráběných 
zločinci ve východní Evropě. Ale ten úkol není takový, jaký se zdá. Matt se ocitl uprostřed smrtelné 
záhady. Když se začínají otázky konečně vyjasňovat, Matt zjistí, že jako jediný zná strašné tajemství. 
Sám a na útěku stojí proti Přírůstku – nejnelítostnějšímu smrtonosnému stroji na světě.
Vázaná, 162 × 232 mm, 296 stan textu, cena cca 299 Kč / 12,46 €

Chris Ryan
TĚŽKÝ SOUPEŘ  
Bývalý praporčík SAS Joe Gardner bojoval s nepřáteli na těch nejpustějších místech na Zemi – 
a vždycky vyhrál. Teď se však chystá ta nejtěžší zkouška… Poté, co během tajné operace v Afghá-
nistánu ztratil ruku, je Gardner nucen odstoupit z aktivní služby.
Vázaná, 162 × 232 mm, 304 stan textu, cena cca 329 Kč / 13,71 €

Stephen Hunter
TREFA DO ČERNÉHO
Bob Lee Swagger, někdejší mariňácký snajpr a legenda války ve Vietnamu, byl najat FBI, aby vystopo-
val jiného mariňáckého snajpra, který údajně zemřel v Afghánistánu při plnění důležité tajné mise. 
Ten se však vrátil do Spojených států vysledovat afghánského politika označeného CIA jako „náš 
budoucí muž v Kábulu“. Bob záhy zjišťuje, že není sám, kdo hledá seržanta Raye Cruze, přezdívaného 
„Řízená střela“. Otázkou zůstává: Kdo Raye Cruze najde a co všechno onen muž ví?
Vázaná, 162 × 232 mm, 336 stan textu, cena cca 329 Kč / 13,71 €
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Lewis Carroll – Manuela Adreani – Giada Francia
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ  
Alenka se pustí do pronásledování bílého králíka, který kolem ní proběhl. Spadne do králičí nory, 
která se ukáže být branou do podivného světa, ve kterém jsou přírodní zákony vystřídány neomeze-
nou fantazií, překrásně zobrazenou nádhernými ilustracemi, které vykreslují veškeré kouzlo tohoto 
zázračného světa.
Vázaná, 283 × 357 mm, 80 ilustrovaných stran textu, cena 399 Kč / 16,63 €

Carlo Collodi – Manuela Adreani – Giada Francia
PINOCCHIO
Neuvěřitelné dobrodružství loutky Pinocchia, která pobavila nespočet malých čtenářů na celém 
světě. V knize je spousta nádherných ilustrací, které umocňuj veškeré kouzlo a poezii tohoto věč-
ného díla.
Vázaná, 283 × 357 mm, 80 ilustrovaných stran textu, cena 399 Kč /16,63 €

POHÁDKY
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Prof. Dr. Michaela Döllová
LÉČIVÁ SÍLA VÍNA
Po tisíce let naši předkové věděli: Ve víně je nejen pravda, ale i léčivá moc. Víno, vinné listy, hrozny 
a hroznová semena přinášejí řadu léčivých účinků. V knize se dozvíte nejnovější vědecké poznatky 
na toto téma a získáte mnoho tipů pro léčení zdravotních neduhů. Kniha navíc přináší skvělé recepty 
pro všechny příležitosti, od snídaně až po slavnostní večeře.
Vázaná, 115 × 185 mm, 224 stan textu a barevných fotografií, cena cca 249 Kč / 10,38 €

Bill Drake
VAŘÍME S MARIHUANOU
Kniha přináší škálu možností pro vaření s konopím. Čtenáři se dozvědí, jak vypočítat účinnou dávku 
a jak připravit kvalitní výtažky z různých druhů marihuany. Krok za krokem se zde vysvětluje, jak 
používat tyto aromatické, silné extrakty v přípravě téměř jakéhokoli druhu potravin od předkrmů 
a sladkostí až k hlavním jídlům či omáčkám. 
Brožovaná, 145 × 205 mm, 144 stan textu, cena cca 129 Kč / 5,37 €

Dr. Beverly Potterová – Dan Joy
LÉČIVÉ KOUZLO KONOPÍ
Kniha vysvětluje, jak konopí zmírňuje bolesti, zmírňuje nepříjemné pocity a může zpomalovat i zce-
la zastavit průběh některých chorob. Poskytuje jasné informace o využití konopí při konkrétních 
zdravotních problémech a běžných nemocech, jako jsou bolesti zad, artritida, nespavost, epilepsie, 
ale i AIDS.
Brožovaná, 145 × 205 mm, 128 stan textu, cena cca 129 Kč / 5,37 €

Mary Jane Stawellová
MARIHUANOVÉ RECEPTY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
Marihuana je něco jako bylinný aspirin. Užívá se po tisíce let na uklidnění bolestí a podporu hojení. 
Autorka popisuje, jak z byliny extrahovat prospěšné chemické látky, jak ji využít, jak vyrobit tinktury 
a masti dobré pro masáž bolavých svalů, zklidňující štípance a hmyzí kousnutí, nabízí ale také mnoho 
snadných receptů včetně dezertů všeho druhu, chléb, hlavní jídla i nápoje. 
Vázaná, 145 × 205 mm, 144 stan textu, cena cca 129 Kč / 5,37 €

KUCHAŘKY



KUCHAŘKY KOLEKTIVU ACADEMIA BARILLA:

V srdci Parmy, v jednom z nejproslulejších měst italské kuchyně, se nachází Barilla Center. 
Vzniklo na pozemcích bývalé továrny na těstoviny Barilla. Tento moderní architekto nický 

komplex je domovem Academie Barilly, jež byla založe na v roce 2004, aby podporovala umění 
italské kuchyně, chránila regionální gastronomické dědictví před imitacemi 

a padělky a podporovala velké tradice italského restauratérství. 

DÝNĚ
Je to zelenina, avšak její dužina je sladká jako u ovoce. Jsou bohaté na antioxidanty, vitaminy a mi-
nerály. Díky své nízké kalorické hodnotě a dostatečnému obsahu vlákniny jsou ideální při dietách. 
Obsahují také aminokyseliny, jež snižují hladinu stresu a nespavost. Z dýně můžeme připravit krémy, 
polévky, zmrzliny, frappé i džemy; je možné ji péct, vařit i smažit. Vynikající jsou také semínka. Uži-
tečné jsou v kosmetice a lékařství. Dýně jsou jednoduše magické!
Vázaná, 210 × 210 mm, 128 stan textu, cena cca 299 Kč / 12,46 €

DŽEMY A ZAVAŘENINY
Od dávných dob lidé pociťovali nutnost uchování potravy na méně příhodná období. Academia 
Barilla vybrala pro tuto knihu 50 receptů zavařenin, kompotů, džemů a čatní. Jakmile jste jednou 
ochutnali domácí zavařeniny, nikdy se nevrátíte ke kupovaným. Neexistuje nic lepšího než domácí 
zavařeniny, jež jakémukoliv jídlu dodají osobní, a tím i nezaměnitelnou chuť!
Vázaná, 150 × 230 mm, 128 stan textu, cena cca 299 Kč / 12,46 €

GRILOVÁNÍ
Grilování se perfektně hodí k tradičnímu duchu stolování obyvatel. Při grilování téměř nikdy není 
jen jeden kuchař. Co by také mohlo být příjemnější než jídlo pod širým nebem, na terase nebo na 
zahradě, v podvečer na konci jara nebo na začátku léta? Jeho krása vychází z jednoty rozumu a citu: 
vyžaduje zkušené oko, aby se jídlo nespálilo; na druhou stranu nechává hodně prostoru pro fantazii. 
Academia Barilla vybrala pro tuto knihu 50 báječných receptů, které u vašeho grilu oceníte!
Vázaná, 210 × 210 mm, 128 stan textu, cena cca 299 Kč / 12,46 €
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MILITARY
revu

e
revu

e
MĚSÍČNÍK Z NAKLADATELSTVÍ NAŠE VOJSKO

Fakta  & svědectví

ČASOPIS O HISTORII 
Z NAKLADATELSTVÍ NAŠE VOJSKO

ŽÁDEJTE V KAŽDÉ DOBRÉ TRAFICE

Každý měsíc se na stáncích PNS objevuje oblíbený měsíčník o historii 
Fakta & svědectví z produkce nakladatelství Naše vojsko – časopis 
zaměřený na popularizaci událostí národních i světových dějin, přičemž 
hlavní pozornost je věnována dějinám 20. století, zvláště tématům, kte-
rá byla v minulosti z nejrůznějších důvodů zamlčována. Časopis si získal 
značnou popularitu u čtenářů díky rozmanitosti témat, bohatému obrazo-
vému materiálu, kvalitnímu provedení, nápaditému grafickému zpracování 
i příznivé ceně 39 Kč.

ŽÁDEJTE V KAŽDÉ DOBRÉ TRAFICE

MĚSÍČNÍK O VOJENSKÉ HISTORII 
A  VOJENSKÉ TECHNICE

Na stránkách magazínu NV Military revue mají čtenáři možnost sledo-
vat novinky a zajímavosti z vojenské techniky, vojenské historie či aktu-
ality z misí a zahraničních armád. Pestrost a zajímavost témat, rozsáhlý 
doprovodný obrazový materiál, nápadité grafické zpracování na křídovém 
papíru a kvalitní autorské zpracování – to jsou pozitiva, díky nimž si ča-
sopis NV Military revue získal oblibu u svých čtenářů. Časopis lze číst 
i v elektronické podobě.
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!!! B O M B A  !!!
K U C H A Ř K Y 

RAJČATA 
50 snadných receptů

SALÁTY 
50 snadných receptů

9999  Kč / 3,99 Kč / 3,99 € / ks€ / ks  
jjen pro naše čtenáře!en pro naše čtenáře!
PŘI OSOBNÍM ODBĚRU – VÍCE NA WWW.NASEVOJSKO.EU

BRAMBORY 
50 snadných receptů

99 Kč

3,99 EUR
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TĚSTOVINY 
50 snadných receptů

KOKTEJLY 
100 nejznámějších receptů

VEJCE 
50 snadných receptů

ČOKOLÁDA 
50 snadných receptů

revu
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NAKLADATELSTVÍ A KNIŽNÍ OBCHOD
Adresa:

Mašovická 202/8, 142 00 Praha 4, tel./fax: 224 313 071 / 224 311 204
e-mail: info@nasevojsko.eu, info@nasevojsko.cz

www.nasevojsko.eu

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ KNIH – DISTRIBUCE KNIH:
EUROMEDIA GROUP, k. s., 

PEMIC BOOKS, a. s., 
Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o., 

KOSMAS s.r.o.

DISTRIBUCE KNIH SR:
IKAR, a.s.Bratislava; 

PEMIC s. r. o.

Uvedené parametry a ceny jsou orientační. Aktuální data vydání jednotlivých knih a konečné ceny sledujte na: 
www.nasevojsko.eu nebo nás kontaktujte e-mailem na adrese: info@nasevojsko.eu. 

MILITARY SHOP – Adresa prodejny: Štefánikova 235/11, Praha 5

Čtenáři si mohou knihy objednat na dobírku na adrese: Mašovická 202/8, 
Praha 4 – Libuš, kde mohou knihy také zakoupit, a to v pondělí–pátek, 

v době od 8.30 do 16.00 hodin. Knihy je možno také zakoupit 
v naší firemní prodejně v Praze 5, Štefánikova 235/11, a to v pondělí–pátek, 

v době od 9.00 do 19.00 hodin, tel.: +420 257 326 457. 
Dále můžete využít našeho internetového obchodu.

Pre zákazníkov zo Slovenska ponúkame možnosť doručenia Slovenskou poštou 
na adresu. Tovar si tiež môžete vyzdvihnúť v našej pobočke výhradne 

po predchádzajúcej mailovej alebo telefonickej dohode 
(info@nasevojsko.eu, +420 224 313 071, 

+420 224 224 662).
NAŠE VOJSKO s.r.o.

Mliekárenská 8, (kancelář spol. BOKLET s.r.o.)
821 09 Bratislava

pondelok–piatok: 9.00–16.00 hod.


