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Klasici

Jan Houkal

Management

Dětská beletrie

Carl Gustav Jung

Mihaly Csikszentmihalyi

Biřmování

Timo Parvela

Aspekty mužství

Flow a práce

Ella ve škole

Výbor ze statí, přednášek a dopisů je významným příspěvkem k poznání díla C. G. Junga.

Autor ukazuje, že vysoké pracovní nasazení lze
snadno sloučit s optimálním fungováním a pozitivním prožíváním.

Kniha uznávaného autora o cestě ke křesťanské
dospělosti.

brož., 248 s., asi 379 Kč

George Herbert Mead

brož., 248 s., asi 399 Kč

Mysl, já a společnost

Ken Blanchard; Spencer Johnson

Poprvé v češtině vychází dílo považované za zakladatelskou práci symbolického interakcionismu.

Nový One Minute Manager

brož., 248 s., asi 365 Kč

Bruno Bettelheim

Koncept minutového vedení a manažerské filozofie, jehož součástí jsou Minutové cíle, Minutová
pokárání a Minutové pochvaly.

Za tajemstvím pohádek
Proč a jak je číst v dnešní době poradí rakousko-americký psycholog a psychoanalytik.
brož., 416 s., asi 529 Kč

váz., 104 s., asi 199 Kč

Přehledy a slovníky
Jan Hendl; Jiří Remr

Metody výzkumu a evaluace

Spektrum

Výklad výzkumných metod uplatnitelných
v oblasti společenských věd a biomedicíny.

Erel Shalit

Cyklus života

váz., 464 s., asi 699 Kč

Archetypová cesta životem v neustálém procesu
individuace a hledání smyslu a životních hodnot.
brož., 240 s., asi 349 Kč

Alexander Lowen

Populárně naučná literatura
Manfred Lütz

váz., 136 s., asi 195 Kč

Základní text bioenergetické analýzy včetně charakterové typologie.
brož., 408 s., asi 535 Kč

Robert J. Sternberg

Láska je příběh
Trojúhelníková teorie lásky, podle níž se každá
láska vyznačuje přítomností nebo nepřítomností
intimity, vášně a závazku.

Zábavný úvod do psychiatrie a psychoterapie.

Karel Nešpor

Zdravé emoce prakticky a jednoduše v podání
odborníka.
brož., 160 s., asi 199 Kč

Marian Jelínek; Kamila Jetmarová

Psychologie
Milan Valenta; Pavel Humpolíček a kol.

Hra v terapii
Pravidla terapeutické hry, indikace a kontraindikace.
brož., 256 s., asi 399 Kč

Příběh Lukase a milovaného kocourka, který se
ztratil. Podaří se ho najít?
váz., 112 s., asi 285 Kč

Daniela Krolupperová

Polární pohádka

Neztraťte motivaci v době
blahobytu
Rady známých koučů, jak v dnešní době blahobytu neztratit motivaci a radost ze života.
brož., 240 s., asi 299 Kč

Carl Alasko

„Mrazuvzdorná a sněhu odolná pohádka“
popisuje severská dobrodružství malé sněhové
vločky.
váz., 80 s., asi 225 Kč

Jaromír Konečný

Tuhej tulipán

Řekni to jinak
60 modelových scén z několika oblastí života, jak
ve správný čas použít správná slova.

Detektivní příběh o šestnáctiletém Leonovi,
který pátrá po vrahovi, aby očistil své jméno.
brož., 200 s., asi 279 Kč

brož., 200 s., asi 289 Kč

Tréninky a hry

Rádce pro mládež
James J. Crist

Jak přežít, když nemám kamarády

Hurá na tábor!

Nevěřte tvořivým
a dalších 99 psychologických výzkumů

Činnosti, hry a přírodní náměty určené pro nejrůznější typy táborů.

Praktický návod k tomu, jak si získat a udržet
kamarády.

Vědecké experimenty vysvětlují různé nečekané souvislosti a mnohdy vyvracejí naše očekávání.
brož., 160 s., asi 249 Kč

Příběhy

brož., 248 s., asi 328 Kč

Kocourek, který měl rád déšť

Jak být milejší

Jana Nikitin; Marie Hennecke a kol.

brož., 208 s., asi 299 Kč

Eric Berne

Berne humorným způsobem pojednává o sexualitě ze všech možných úhlů.

Henning Mankell

Jiří Červinka

brož., 256 s., asi 369 Kč

Sex v lidském milování

váz., 120 s., asi 249 Kč

Rádci pro život

Kdo je tu vlastně blázen?

Jazyk těla

Školačka Ella vtipně popisuje zdánlivě obyčejné
zážitky všedního dne.

brož., 192 s., asi 295 Kč

Martin Gardner

Jakou barvu má medvěd?
65 nejlepších matematických hádanek a logických úkolů.
brož., 176 s., asi 215 Kč

Gertrude Landa

Susan Albers

Nejkrásnější židovské pohádky
a legendy

Jak se uklidnit bez jídla

Soubor převyprávěných židovských pohádek
a legend s dobovými ilustracemi.

50 cvičení určených k relaxaci, k ukončení závislosti na jídle a k uklidnění rozbouřených
emocí.
brož., 200 s., asi 299 Kč

váz., 320 s., asi 285 Kč

brož., 136 s., asi 269 Kč

Výchova a hry 3–8
Milena Lipnická

Poradenská činnost učitele
v mateřské škole
Autorka popisuje témata, která mateřské školy
řeší a připravila také náměty pro poradenskou
práci s rodiči.
brož., 96 s., asi 199 Kč

Kateřina Slezáková

Není hláska jako hláska
Pracovní listy pro rozvoj fonematického sluchu.
brož., 64 s., asi 165 Kč

Psychologická beletrie
Lillian B. Rubin

Hry, nápady, tvořivost
Roger Rougier

Iva Nováková

Pracovní sešit k procvičení čtení s porozuměním
a sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu
přes desítku.

První čtení s počítáním

Muž s nádherným hlasem

Trénujeme logické myšlení

Speciální pedagogika
Barbora Bazalová

Někdy je nutné vystoupit z naučeného scénáře.

50 hádanek, v nichž děti od 9 let trénují čtení
s porozuměním a analýzu informací.

Autismus v edukační praxi

Spiritualita
Harold S. Kushner

Renata Šindelářová

Jitka Tučková

Ztraceni v rudolfínské Praze

Říkej si a hraj

Aby měl život smysl

Gamebooková kniha vypráví příběh dětí Vojty
a Klárky, které se ocitnou v Praze Rudolfa II.

Artikulační cvičení pro prevenci a úpravu poruch
výslovnosti.

Výpovědi rodičů, studie, výsledky výzkumů a postřehy odborníků o tom, jak se žije s autismem.
brož., 240 s., asi 335 Kč

Reuven Feuerstein; L. J. Falik; R. S. Feuerstein;
K. Bohács

Myslet nahlas – mluvit nahlas
Jak stimulovat jazykový vývoje dětí a dospělých,
kteří trpí mentální či jinou poruchou.
brož., 208 s., asi 375 Kč

Sociální práce

brož., 184 s., asi 299 Kč

brož., 64 s., asi 159 Kč

brož., 64 s., asi 189 Kč

Úvahy o tom, jak žít život, který má smysl.

brož., 64 s., asi 169 Kč

brož., 128 s., asi 199 Kč

brož., 152 s., asi 229 Kč

Larry Richards

Hervé Tullet

Marie Těthalová

Buď mužem!

Souboje barev

ŠPL 25 – Hravá grafomotorika

Duchovní průvodce pro muže, který bere život
vážně a do svých rukou.

Knížka na čmárání s Hervé Tulletem, autorem
titulů Knížka a Barvy.

Pracovní listy pro praváky i leváky.

brož., 216 s., asi 349 Kč

brož., 64 s., asi 225 Kč

brož., 64 s., asi 159 Kč

Pavel Jurkovič

Guy Gilbert

Stanislava Reschová

Písnička jako dárek + CD

Čas žít

Mraveneček na cestách

Návod pro pečující, jak zlepšovat svůj postoj,
ošetřovatelské kompetence i odborné know-how.

Gilbert hledá moudrost a upozorňuje, jak je
dnes potřebná a jak příklady a vzory moudrých
lidí scházejí.

Krátké příběhy malého mravenečka se zábavnými úkoly a hádankami.

Zpěvník třiceti písniček s texty, notovými zápisy
a metodickým úvodem pro pedagogy doplňuje
CD s nahrávkami všech písní.

brož., 120 s., asi 265 Kč

brož., 112 s., asi 149 Kč

Jutta König; Claudia Zemlin

100 chyb při péči o lidi s demencí

brož., 104 s., asi 285 Kč

váz., 64 s., asi 195 Kč

Lenka Zemanová

Pavla Petrů-Kicková

David Fontana

Anselm Grün

Strasti zkoušeného Standy

Poznáváme, hýbeme se a tvoříme

Sociální dovednosti v praxi

Proměň se!

Kniha nabízí promyšlená a praktická vodítka
účinného zvládání vztahů na pracovišti.

Jak proměnit své srdce a život a mít odvahu
k novému vykročení správným směrem.

Strašpytel Standa a jeho kamarádka provedou
děti slovy s předponami s- a z- a předložkami
s a z.

Kniha vychází z požadavků na začlenění dítěte
od 2 do 3 let do výchovné a vzdělávací práce
mateřské školy.

brož., 136 s., asi 249 Kč

brož., 120 s., asi 199 Kč

váz., 96 s., asi 219 Kč

brož., 120 s., asi 189 Kč
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