
VIANOČNÁ 20 % AŽ 33,3 % ZĽAVA  NA KALENDÁRE A PUBLIKÁCIE
Vianočná 20% zľava sa automaticky zvýši na 33,3%, ak sumárna hodnota objednaných publikácií a kalendárov (započítava sa cena s DPH znížená o 20% zľavu) prekročí 60 €.

Stolový kalendár (týždňový, 60 obojstranne tlačených strán 300x135 mm) firmy EPOS na rok 2021

Obidva kalendáre (jeden nástenný a jeden stolový) sú poľovnícke, plnofarebné, majú špirálovú väzbu a obsahujú nielen mesia-
ce, dni a mená, ale aj východ a západ slnka i fázu mesiaca na každý deň a na záver tabuľkový prehľad časov lovu podľa vyhlášky. 

Poľovnícke kalendáre firmy EPOS na rok 2021

3,20 €

2,56 €
-20%

2,13 €
-33,3%

NOVÉ MAYOVKY – PRVÉ SLOVENSKÉ VYDANIE TRILÓGIE SATAN A JUDÁŠ

12,50 € 10,00 € 8,34 €
-20% -33,3%12,50 € 10,00 € 8,34 €

-20% -33,3% 12,50 € 10,00 € 8,34 €
-20% -33,3%

Romány patriace do trilógie „SATAN A JUDÁŠ“ napísal Karl 
May v rokoch 1893 až 1895. Názov vystihuje charakterové 
vlastnosti a činy negatívnych hrdinov trilógie, ktorými sú bra-
tia Meltonovci a ich syn, resp. synovec Jonatan. 
Harry Melton sa v prvom diele snaží podvodne nadobudnúť 
rozľahlú haciendu v Mexiku, no nie kvôli úrodným pozemkom 
a početným stádam dobytka, ale v úmysle zbohatnúť z otrockej 
práce nemeckých prisťahovalcov, ktorých chce donútiť, aby do 
smrti ťažili ortuť v zabudnutej bani. 
Jeho brat Thomas, ktorý ušiel do Afriky, pretože v Amerike mu 
hrozil hrdelný trest, sa v druhom diele pokúša prisvojiť si ob-
rovské dedičstvo po podnikateľovi, ktorý zomrel v USA. 
V treťom diele sa všetci traja Meltonovci stretnú v severoame-
rických horách a prériách. V túžbe po peniazoch a majetku sa 
správajú satansky či judášsky nielen k svojim nepriateľom, ale 
aj k pomocníkom a najmä voči sebe navzájom. 
Meltonovcom by však ničomné plány určite vyšli, keby sa im 
do cesty nepostavili Old Shatterhand, Vinetou a lord Bothwell. 
V snahe zachrániť nevinných a nastoliť spravodlivosť prena-
sledujú Meltonovcov v Mexiku, Afrike i Severnej Amerike...
(1. diel vyšiel v r. 2018, 2. diel v r. 2019 a 3. diel v roku 2020)

NOVÉ PUBLIKÁCIE PRE AUTOŠKOLY VYDANÉ (AKTUALIZOVANÉ) V ROKU 2020
V roku 2020 sme vydali nové sady testov (z rovnakých otázok a v rovnakej štruktúre ako policajné testy) pre osobné autá a motocykle (35 testov – 140 strán 
formátu A4) a nákladné autá a autobusy (25 testov – 100 strán A4) a priebežne aktualizovali Učebnicu pre šoférov (528 strán formátu A5, tvrdá väzba).

5,90 € 4,72 € 3,94 €
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-20% -33,3%

UČEBNICA PRE ŽIADATEĽOV
O ZBROJNÝ PREUKAZ



V novej edícii „Poľovnícke fotopríbehy“ sa poviedky a príbehy skúsených poľovníkov a tématicky ladené 
fotografie známych slovenských fotografov podieľajú približne napoly na obsahu publikácie (texty a foto – 1:1).

VIANOČNÁ 20 % AŽ 33,3 % ZĽAVA NA PUBLIKÁCIE A KALENDÁRE V TEJTO PONUKE
Vianočná 20% zľava sa automaticky zvýši na 33,3%, ak sumárna hodnota objednaných publikácií a kalendárov (započítava sa cena s DPH znížená o 20% zľavu) prekročí 60 €.
Vysoký nástenný kalendár Horami – dolami na rok 2021 [305x420 mm, 14 listov (12 tlačených jednostranne, 1 obojstranne, 1 tvrdý podklad)]

V edícii „Fotomonografie prírody“ tvoria príbehy, poviedky aj odborné texty len akési „kulisy“ nadherných 
fotografií zvierat a prírody, pretože sú vkomponované do veľkoplošných snímok známych slovenských fotografov.
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V edícii „Fotomonografie prírody“ tvoria príbehy, poviedky aj odborné texty len akési „kulisy“ nadherných 
fotografií zvierat a prírody, pretože sú vkomponované do veľkoplošných snímok známych slovenských fotografov.

Tibor Bédi: Slovenská raticová zver. Stovky prekrásnych plnofarebných fo-
tografií v 480 stranovej monografii veľkého formátu ilustrujú život ratico-
vej zveri výstižne popísaný v kapitolách venovaných histórii, stavbe tela, 
rohom, parohom a klom, etológii a sociológii aj rozmnožovaniu (ruji) jed-
notlivých druhov jeleňovitej a turovitej zveri na Slovensku. Popis síce ob-
sahuje všetky relevantné poznatky z dostupnej odbornej literatúry, no nie 
je natoľko rozsiahly, aby zmenil charakter publikácie – fotografickej mono-
grafie, v ktorej text (citlivo vkomponovaný do veľkoplošných fotografií) len 
dopĺňa (vysvetľuje) tematicky zoradené snímky raticovej zveri

Jozef Ferenec: Tajomstvá slovenskej divočiny. Úprimná spoveď fotogra-
fa očareného krásami slovenskej prírody, ktorý sa pokúsil vyjadriť svoje 
pocity a emócie výberom tých najpôsobivejších záberov nedotknutej di-
vočiny, hoci vie, že ju nedokážu zobraziť v dynamickej, a preto tajuplnej 
mnohotvárnosti. Podujal na sizyfovskú úlohu, veď žiadny z okolitých štá-
tov sa nemôže pochváliť takou bohatou diverzitou, čo sa týka fauny, fló-
ry i povrchového reliéfu. Tematicky zoradené fotografie (zima, jar, leto, je-
seň) v 224 stranovej monografii veľkého formátu dokresľuje výstižný in-
formatívny text preložený do dvoch svetových jazykov 
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Nová publikácia Vtáčie búdky a kŕmidlá (224 
strán, A4) rozšírila trilógiu Atlas slovenských 
vtákov (Atlas spevavcov, Atlas vodných vtá-
kov a Atlas dravých, kurovitých a ostatných 
vtákov) na tetralógiu, ktorá na vyše tisícke 
strán ponúka informácie o všet kých vtákov, 
ktoré sa na našom území vyskytujú. V trilógii 
však dominujú plnofarebné, väčšinou veľko-
plošné fotografie jednotlivých druhov vtákov.

V novej knihe Zver v objatí snehu, ktorá zvýši-
la počet dielov knižnej série na sedem, sa Ivan 
Kňaze sústredil na zimné scenérie. Ostatné 
diely septalógie (A4, 200 až 240 strán) sú 
tématicky zamerané na našu najvýznamnej-
šiu poľovnú zver (jelene, diviaky), resp. naj-
väčšie šelmy (medveď, vlk, rys). Krásne velko-
plošné snímky zveri citlivo podfarbujú foto-
grafove príbehy v poviedkovej forme...
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ATLAS SLOVENSKÝCH SPEVAVCOVATLAS SLOVENSKÝCH SPEVAVCOV



Alojz Drábek: Nožiar-
stvo na Slovensku (272 
strán). Autor rozoberá vý-
voj slovenského nožiarstva 
od jeho počiatkov až po 
súčasných nožiarov. 
Poľovníci a poľovnícke 
nože (247 strán). V tejto 
publikácii sa autor zame-
riava na poľovnícke nože 
(formát A4, tvrdá väzba, 
plnofarebná tlač).

V. Križan: Poľovnícke va-
demecum – 1. diel: Poľov-
níctvo v kocke (160 strán) 
a 2. diel: Poľovníctvo vese-
lo i vážne (160 strán). Kni-
hy pre začiatočníkov aj po-
kročilých poľovníkov obsa-
hujú praktické rady, vedo-
mosti, skúsenosti a zážit-
ky dlhoročného poľovníka 
podané zábavnou formou 
(formát A4, tvrdá väzba).

I. Mráz: Horár Sever - Po-
ľovnícke poviedky z Lip - 
 tova – 17 dielov. Pestré zá-
žitky skúseného horára vy-
šperkované liptovským ná-
rečím a poľovníckym slan-
gom. Poľovnícke príbe-
hy prežiarené láskou k lip-
tovskej prírode (formát A5, 
224 až 288 strán, tvrdá väz-
ba). 18. diel (Vrúcna vá-
šeň) je zbierkou poézie.

 

T. Krivjanský: Sokoliar-
stvo – 1. diel: História 
sokoliarstva (208 strán)  
– 2. diel: Naše dravce a 
sovy (336 strán). Boha-
to ilustrované plnofareb-
né publikácie popisu-
jú vznik, vývoj a renesan-
ciu sokoliarstva vo svete i 
na Slovensku a jednotlivé 
druhy sokoliarskych drav-
cov a sov (formát A4,  tvr-
dá väzba).

Ľ. Knoth: Poľovnícke  
príbehy spod Čechreni-
ce – 1. diel (208 strán); 
2. diel (224 strán). Dvoj-
dielne poľovnícke príbe-
hy  z nádherných záku-
tí Lúčanskej Malej Fatry 
čitateľovi ponúka zanie-
tený poľovník a milovník 
prírody (formát A5, , tvr-
dá väzba).

Egon Gočár: Zelené zá-
pisky z poľovníckych 
chodníčkov – 1. diel 
(192 strán); 2. diel (208 
strán). Náruživý poľovník 
a uznávaný lekár spraco-
val svoje poľovnícke den-
níky a bohatý fotografic-
ký archív, aby sa s čitateľ-
mi podelil o svoje príbehy 
a zážitky počas dlhého po-
ľovníckeho života (formát 
A4, tvrdá väzba).

VIANOČNÁ 20 % AŽ 33,3 % ZĽAVA NA SÉRIE PUBLIKÁCIÍ V TEJTO PONUKE
Vianočná 20% zľava sa automaticky zvýši na 33,3%, ak sumárna hodnota objednaných publikácií a kalendárov (započítava sa cena s DPH znížená o 20% zľavu) prekročí 60 €.

J. Hikl: Z vrchov a do-
lín; Poľovnícke zážitky; 
Poľovnými revírmi; Z 
poľovníckych posedov. 
Autor sa v štvordielnej 
sérii poľovníckych po-
viedok chce s čitateľmi 
podeliť o svoje príhody 
a zážitky, o emócie šťas-
tia, radosti a pohody, ale 
aj zmätku a žiaľu, kto-
ré v lone prírody precítil 
(formát A5, 208 až  224 
strán, tvrdá väzba).

K. May: V tieni padiša-
ha.  K. May opísal v šesť-
dielnej knižnej sérii dob-
rodružstvá Kara ben Nem-
siho (na amerických pré-
riách známy pod menom 
Old Shaterhand) a jeho hr-
dinského sluhu  hadžiho 
Halefa na cestách po Tu-
reckej ríši (formát A5, 336 
až 442 strán, tvrdá väzba).

K. May: V krajine Mahdí-
ho. V tejto trilógii K. May 
popísal príbehy Kara ben 
Nemsiho v Afrike – Egypte 
a Sudáne. V 1. diele „Lov-
ci ľudí“ sa v Káhire dosta-
ne do konfliktu z tajným 
egyptským bratstvom, v 2. 
diele „Mahdí“ sa plaví do 
Sudánu a aj v 3. diele „V 
Sudáne“ bojuje proti lov-
com ľudí (formát A5, 272 
až 368 strán, tvrdá väzba).

K. May: V troch častiach 
sveta. V tejto pentaló-
gii nevystupuje Kara ben 
Nemsi, ale v 1. diele (Der-
viš) lord David Lindsay a 
v 2. diele (Kráľovná púšte) 
mu pomáha Oskar Stein-
bach, ktorý sa pod menom 
Knieža bledých tvárí sta-
ne hrdinom ďalších troch 
dielov pentalógie (formát 
A5, 302 až 400 strán, tvr-
dá väzba).
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Tetralógia Psy je zložená z 
troch dielov (poľovné, pra
covné a spoločenské psy 
– 200 až 256 strán formá
tu A4), v ktorých J. Zajac 
popísal vývoj, exteriér, sprá-
vanie a použitie uznaných 
plemien, a prvého Kyno
logického náučného slov
níka v SR, ktorý na 448 stra-
nách väčšieho formátu 
obsahuje 2300 hesiel. 



VIANOČNÁ 20 % AŽ 33,3 % ZĽAVA NA SÉRIE PUBLIKÁCIÍ V TEJTO PONUKE
Vianočná 20% zľava sa automaticky zvýši na 33,3%, ak sumárna hodnota objednaných publikácií a kalendárov (započítava sa cena s DPH znížená o 20% zľavu) prekročí 60 €.

P. Howard: Traja muške-
tieri na prekliatom po-
breží (240 strán); Traja 
mušketieri v Afrike (240 
strán). Traja kamaráti na 
ceste za rýdzo zištnými 
cieľmi zažívajú krkolomné 
situácie, z ktorých sa do-
stávajú iba vďaka prešiba-
nosti a vtipu (formát A5, 
tvrdá väzba).

C. B. Lessmann: Kamošky 
I. až IX. Tri dievčatá v pú-
tavej deväťdielnej knižnej 
sérii samy hospodária, do-
držiavajú i porušujú pra-
vidlá a formujú vzájom-
né vzťahy v penzióne pre 
problémovú mládež (for-
mát A5, každý diel 160 
strán, tvrdá väzba).

Temperamentný konzer-
vatívec Joachim Fernau 
netradičným spôsobom 
podáva históriu starého 
Grécka – Ruže pre Apoló-
na (256 strán), antického 
Ríma – Pozdrav od Cae-
sara (288 strán) aj mo-
derných Spojených Štátov 
Amerických  – Haleluja 
(256 strán).
(Formát A5, tvrdá väzba).

Daniel Šmihula: Najstaršie 
dejiny spoločnosti, štátu a 
práva (208 strán); Teória 
štátu a práva (400 strán); 
Evolúcia práva (272 strán). 
Osobitý pohľad na vývoj or-
ganizácie ľudskej spoločnos-
ti od rodinných skupín, ro-
dov, kmeňov a kmeňových 
zväzov až k starovekým rí-
šam a gréckym mestským 
štátom (formát A5, tvrdá 
väzba).

N. de Buron: Miláčik po-
čúvaš ma? Tak zopakuj čo 
som povedala (272 strán); 
Srdiečko na čo myslíš? Na 
nič... (272 strán); Doho-
díte mi dobrého doktora? 
(208 strán). Vtipné rieše-
nie situácií vyskytujúcich 
sa v každej rodine v po-
daní populárnej francúz-
skej spisovateľky pôsobí 
ako balzam na dušu (for-
mát A5).

K. Lászlová: Odvrátená 
tvár lásky (160 st.);  Únik 
zo samoty (160 st.); Srd-
ce v tiesni (144 st.); Kalei- 
doskop osudov (144 st.); 
Stopami vašich zážitkov 
(144 strán). Knihy, ktoré 
písal sám život: osudy žien, 
detí a mladých i starších 
mužov (formát A5,  tvr-
dá väzba).

J. F. Cooper: Lovec je-
leňov (320 strán). Prí-
beh z vojny medzi Fran-
cúzmi a Indiánmi známy 
aj z filmového spracova-
nia (Čingačguk − Veľký 
had) z pera klasika sve-
tovej literatúry. V romá-
ne Stopár (272 strán) je 
hlavným hrdinom biely lo-
vec Natt Bumpp prezývaný 
„Stopár“ (formát A5, tvr-
dá väzba).

W. Ward: Jesse James a 
jeho pomsta (192 strán)
Najslávnejší lupič Divoké-
ho západu prekabáti vodcu 
bielych baretov a pomstí 
sa za zradu. Jesse James 
a stotisícdolárová lúpež 
(208 strán) – Jesse sa za-
pletie do prepadnutia vla-
ku, pri ktorom úradníci 
okradnú vlastnú železnič-
nú spoločnosť (formát A5,  
tvrdá väzba).

J. Press: Pelendreko-
vá banda - Akcia žltý 
drak (128 strán); Ope-
rácia zlaté žezlo (176 
strán). Školáci milujú-
ci „pelendreky“ si otvo-
ria detektívnu kanceláriu. 
Šéfom je majiteľ obcho-
du s cukrovinkami. Rie - 
šenie kurióznych prípadov 
je skryté v kresbách (for-
mát A5, tvrdá väzba).

B. Aubertová: Lesná 
smrtka (272 strán); Snež-
ná smrtka (352 strán); 
Karibské rekviem (304 
strán). Detektívne príbe-
hy z pera kráľovnej fran-
cúzskej detektívky (formát 
A5, mäkká a tvrdá väzba).

V. Vanoyekeová: Faraó-
novo tajomstvo (208 
strán);  Tajomná Egyp-
ťanka (208 strán); Po-
klad královnej Kobry 
(240 strán) – detektívne 
príbehy zo starého Egyp-
ta. Záhady a zločiny rieši 
Alexander – faraónov ná-
sledník (formát A5, tvr-
dá väzba).

I. Alexisová: Už si počula 
ten fór? (224 strán);  Bu-
deš sa smiať, ale opúšťam 
ťa (208 strán). Brilantne 
napísané, humorne ladené 
knihy uznávanej autorky 
(formát A5, tvrdá väzba).
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Alojz Drábek: Nože a iné 
chladné zbrane. Publiká-
cia vo veľkom formáte s po-
drobnými ná kres mi a foto-
grafiami sa zaoberá najmä 
konštrukciou, ale aj histó-
riou a použitím chladných 
zbraní - nožov, dýk, mečov, 
šabiel, kordov... (formát A4, 
208 strán, tvrdá väzba).

Ľ. Letošták: Poľovnícke 
šperky. Prvýkrát zmapova-
ná história i súčasnosť po-
ľovníckych šperkov na úze-
mí Slovenska. Farebné fo-
tografie, nákresy, rady (for-
mát A4, farebné ilustrácie, 
76 strán, tvrdá väzba).

J. Kráner: Kľukaté poľov-
nícke chodníky. Autentické 
poľovnícke zážitky od Jána 
Kránera podané vtipnou 
formou. Ilustrované (formát 
A5, 176 strán, tvrdá väzba).

P. Keľha: Z Krupinskej pla-
niny. Veselé i poučné príbe-
hy z poľovačiek v okolí Kru-
piny, ale aj v Afrike, doplne-
né autentickými fotografia-
mi (formát A5, 192 strán, 
tvrdá väzba).

P. Fábry: Chlapčenský re-
vír. Dvanásťročný chlapec 
Rasťo Dubaj žije svoje oby-
čajné dni medzi školou ho-
rou, rodinou, kamarátmi a 
zvieratkami. Stáva sa z neho 
ochranár. A raz musí zasiah-
nuť... (formát A5, 112 strán, 
tvrdá väzba).

V. Motyčka: Vietor v Tat-
rách. Plnofarebná publiká-
cia informuje o priebehu ka-
tastrofálnej veternej smrš-
te v Tatrách v roku 2004 a 
následnej kalamitnej situá-
cii v slovenských veľhorách 
(formát A4, 128 strán, tvr-
dá väzba).

T. Krivjanský: Poľovnícke 
strelectvo.  Autor do kom-
plexnej príručky (v podstate 
streleckej encyklopédie)  za-
hrnul všetko, čo by mal po-
ľovník o zbraniach, optike a 
strelive vedieť (formát A4, 
308 strán, tvrdá väzba).

D. Venner: Poľovačka, moja 
láska „Táto kniha nie je ani 
slovník, ani encyklopédia, 
ani príručka v pravom zmys-
le slova.“ Toľko citát z kni-
hy francúzskeho spisovate-
ľa a poľovníka, ktorá pribli-
žuje poľovnícku vášeň, prav-
divé aj mytologické dejiny 
lovu (formát A5, tvrdá väz-
ba, 544 strán).

I. Kňaze: Potulky sloven-
skou prírodou. V plnofa-
rebnej publikácii sa chce au-
tor - známy fotograf, pode-
liť s čitateľmi o svoje zážitky 
a pocity, o tie najkrajšie fo-
tografie prežiarené láskou k 
slovenskej prírode a živočí-
chom (formát A4, 112 strán, 
tvrdá väzba).

Kniha Svet morčiat (K. 
Raš ma nová a D. Vítková) 
vás prevedie každodennou 
starostlivosťou o morča: od 
výberu klietky a krmiva cez 
privykanie, správanie a po-
vahu až po rozmnožovanie, 
choroby a ich liečbu (A4, 
136 strán, tvrdá väzba, plno-
farebná tlač).

M. Ľudmová: Ošetrova-
nie a výcvik koňa.  Autor-
ka plnofarebnej publikácie 
prezentuje ošetrovanie a vý-
cvik koňa v duchu tradičnej 
jazdeckej školy založenej na 
jazdeckom bontóne a úcte 
ku koňom  (formát A4, 163 
strán, tvrdá väzba).

K. Modick: Šeď Karolín. 
Pátranie po pôvode tajom-
ného obrazu zavedie maliara 
a historika umenia až na ato-
ly v Tichomorí, kde sa robia 
skúšky implozivných zbraní. 
Triler s detektívnym poza-
dím (formát A5, 368 strán, 
tvrdá väzba).

Walter Scott: Talizman. V 
slovenčine doteraz nepub-
likované dielo klasika sve-
tovej literatúry je situované 
do Palestíny v čase križiac-
kej výpravy pod velením Ri-
charda Levie srdce. Historic-
ký román, ktorý osloví všet-
ky generácie, sme vydali v 
tvrdej väzbe vo formáte A5 
(320 strán).

Šepot koní - Najkrajšie prí-
behy o koňoch. Precítené 
príbehy o láske ku koňom 
a vášnivom jazdení oslovia 
nielen deti, ale aj dospelých 
čitateľov (formát A5, 128 
strán, tvrdá väzba).

F. Reichenstetterová: Je nás 
päť. O veselé príhody v rodi-
ne s piatimi deťmi a niekoľ-
kými zvieratami nikdy nie je 
núdza. Ilustrované (formát 
A5, 128 strán, tvrdá väzba).

Ľ. Šinalová-Kopecká: Ja-
hodníček. Rozprávky o ví-
lach, škriatkoch, zvierat-
kách, kvietkoch, princez-
nách, ale aj obyčajných de-
ťoch. Prekrásne ilustrované 
(formát A4, 112 strán, tvr-
dá väzba).

P. Fabian: Zverolekárové 
zápisky. Humorné zážitky 
zo štúdia a najmä z veteri-
nárnej pra xe, doplnené vtip-
nými ilustráciami (formát 
A5, 256 strán, mäkká väzba).

P. Fabian: Zverolekárové 
zápisky 2. Autor nad viazal 
na úspešnú knihu poviedok, 
ktorá vyšla na konci milénia, 
a ponúka čitateľovi príbehy 
zo svojej veterinárnej pra-
xe a z výprav do Ázie a Juž-
nej Ameriky (formát A5, 320 
strán, tvrdá väzba).

S. Ch. McElroyová: Zviera-
tá ako sprievodcovia duše. 
Poviedky od známej milov-
níčky a ochrankyne zvierat o 
blízkych a úprimných vzťa-
hoch ľudí a zvierat, ktoré 
človeku pomáhajú prekonať 
vážne problémy (formát A5, 
272 strán, tvrdá väzba).

I. Janko: Na cestách. Zážit-
ky mladého novinára z ces-
tovania po blízkych i exotic-
kých krajinách čerpajú nie-
len z pohľadu, ale i vôní a 
chutí prvých stretnutí s ľuď-
mi rôznych národov (formát 
A5, 255 strán, tvrdá väzba).

J. Ferenec: Skvosty sloven-
skej prírody. Reprezentatív-
na plnofarebná fotografická 
monografia čitateľovi pribli-
žuje krásu lesnej zveri na 
pozadí nádhernej sloven-
skej prírody očami uznáva-
ného fotografa Jozefa Fere-
neca (formát A4, 224 strán, 
tvrdá väzba).

J. Ferenec: Lovci s pa-
som. Známy fotograf vybral 
množstvo plnofarebných fo-
tografií, aby nimi ilustroval 
humorné príbehy, ktoré roz-
právajú poľovnícki sprievod-
covia zahraničných poplat-
kových lovcov, ktorí dodnes 
brázdia naše hory pri love 
zveri (formát B5, 160 strán, 
tvrdá väzba).

M. Šebo, J. Ferenec: Čaroz-
renie. Nádherné celostrano-
vé snímky prírodných scené-
rií, zvierat, vtákov, stromov 
i rastlín Jozefa Fereneca sú 
harmonicky zladené s verša-
mi Mariá na Šeba (plnofareb-
ná tlač, formát A4, 208 strán, 
tvrdá väzba).

I. Kňaze: Radosť z pozoro-
vanie hmyzu. Takmer 800 
plnofarebných snímok hmy-
zu (so slovenským i latin-
ským odborným názvoslo-
vím) ilustruje zážitky, poci-
ty a vnemy uznávaného fo-
tografa prírody (formát A4, 
plnofarebná tlač, tvrdá väz-
ba, 248 strán).

J. Womack: Zabudnime na 
budúcnosť. Napínavý súboj 
moskovských mafií a k tomu 
ťažké rozhodovanie medzi 
ženou a milenkou. Vzrušu-
júci triler (formát A5, 384 
strán, tvrdá väzba).

W. J. Egli: Volanie vlka. 
Dobrodružný román zo 
Skalnatých hôr. Mladý In-
dián zachraňuje postrelenú 
vlčicu (formát A5, 192 strán, 
tvrdá väzba).

W. J. Egli: Studený oheň. 
Vzrušujúci príbeh z pros-
tredia súťaží psích zápra-
hov. Cieľom hlavného hrdi-
nu však nie je ani tak vyhrať, 
ako zahasiť studený oheň − 
nepriateľstvo medzi beloch-
mi a in diánmi (formát A5, 
208 strán , tvrdá väzba).

K. Gillerová: Moja kama-
rátka knižka. Krásne ilu-
strovaná knižka, v ktorej si 
najmenší môžu nielen čí-
tať, ale priamo na jej stránky 
kresliť a písať (formát A4, 96 
strán, tvrdá väzba).

W. a H. Hohlbein: Dračie 
údolie. Rebeku rodičia po-
šlú, napriek jej odporu, do 
internátu s nezvyčajným 
názvom Dračie údolie. Re-
beka však čoskoro zistí, že 
starý zámok oplýva záhad-
ných bytosťami a udalosťa-
mi. Fantasy  román (A5, 176 
strán, tvrdá väzba).

W. a H. Hohlbein: Ríša báj-
neho mesiaca. Kimova ses-
trička leží v bezvedomí na 
nemocničnom lôžku. Starý 
mág Themistokles Kimovi 
tvrdí, že ju zachráni, ak pôj-
de do Ríše bájneho mesia-
ca, kde Boraas väzní jej dušu 
(A5, 352 strán, tvrdá väzba).

Mili Poupě: Vianočné žela-
nie. Rozprávky pre tých naj-
menších o vianociach, prin-
ceznách, drakoch a čarodej-
niciach bohato ilustrované 
veľkým množstvom plnofa-
rebných kresieb (formát A4, 
plnofarebná tlač, 92 strán, 
tvrdá väzba).

J. Conrad: Černoch z lode 
Narcissus; Tajfún. Dve po-
viedky anglického spisova-
teľa poľského pôvodu plné 
prekrásnych metafor. V cen-
tre ich pozornosti sú me-
dziľudské vzťahy vyhrotené 
v izolácii na lodi uprostred 
oceánu (A5, 272 strán, tvr-
dá väzba).
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V. Ryšavá: Z ježkovej 
kapsičky. Ilustrované roz-
právky úspešnej detskej au-
torky sa zväčša krútia oko-
lo zvierat. Deti spoznávajú 
„električkové chrobáčiky“, 
morské príšerky, lietajúcu 
myšku... Knižka im pomáha 
orozumieť  prírode i sebe 
(A4, 76 strán, tvrdá väzba).

V. Ryšavá: Svetlá hus. Fan-
tazijná rozprávka známej 
detskej autorky vyjadrujúca 
túžbu po návrate k príro-
de a ľudovej tvorbe, skrátka 
k tradíciám. Dej dotvárajú 
prekrásne ilustrácie výtvar-
níka P. Cpina (formát A4, 84 
strán, tvrdá väzba).

M. Saniga: Rozprávky pra-
babičky prírody. Autor by-
tostne zrastený s prírodou sa 
chce vo svojich rozprávkach 
podeliť s deťmi o vlastné zá-
žitky a poznatky o zvierat-
kách (formát A4, 160 strán, 
tvrdá väzba).

M. Saniga: Rozprávky spod 
Čierneho kameňa. Autor v 
bohato  ilustrovaných roz-
právkach odpovedá na otáz-
ky detí o živote zvierat, vtác-
tva i kvetenstva v jednej z 
najkrajších dolín Veľkej 
Fatry (formát A4, 176 strán, 
tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Deti Tatra-
ny. Magdalénka zabráni vy-
ťať starú lipu, a tým zachráni 
život lipovej víle, ktorá jej za 
odmenu pomáha poznávať 
a chrániť prírodu, zvieratá 
a rastliny, ale aj ľudí (formát 
A4, 124 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Z orechovej 
škrupinky. Vlašský orech 
skrýva v sebe zaujímavé prí-
behy, ktoré si deti môžu pre-
čítať v tejto knižke a zároveň 
poznať vlastné telo (formát 
A4, 148 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Čarovné 
topánky – Rozprávky zo 
sveta. 
Zbierka starostlivo vybra-
ných, plnofarebne ilustrova-
ných rozprávok z rôznych 
kútov sveta (formát A4, 152 
strán, tvrdá väzba, plnofa-
rebná tlač).

I. M. Chovan: Čarovný hrn-
ček – Slovanské rozprávky. 
Autor zozbieral a preložil 
najkrajšie, bohato ilustro-
vané rozprávky slovanských 
národov (formát A4, 174 
strán, tvrdá väzba, plnofa-
rebná tlač).

I. M. Chovan: Liptovské 
čriepky  (formát A5, 256 
strán, tvrdá väzba). Autor 
spracoval najkrajšie liptov-
ské legendy a povesti do 
ucelenej, pekne ilustrovanej 
publikácie.

Milan Igor Chovan, Ane-
ta Mišovie: Keď duša hľa-
dá (Malá obrazová zbier-
ka poé zie). V tomto dielku 
sú harmonicky skĺbené ver-
še Milana Chovana a nád-
herné maľby Anety Mišo-
vie (formát A5, plnofarebná 
tlač, tvrdá väzba, 72 strán).

I. M. Chovan: PRIBINA - 
MEČ A KRÍŽ (formát A5, 
296 strán, tvrdá väzba). Bo-
hato ilustrovaný (24 strano-
vá farebná príloha) príbeh 
jedného z najvýznamnej-
ších Slovákov v dejinách – 
prvého historicky doložené-
ho slovenského vládcu a ak-
téra stredoeurópskych dejín.

I. M. Chovan: Dedičstvo 
Atlantídy. Plodný autor 
nadviazal na Platónovú le-
gendu o zániku Atlandídy 
a tvorivo rozpracoval prí-
behy o dedičoch po náro-
doch potopeného kontinen-
tu (formát A5, 272 strán, tvr-
dá väzba).

H. Turtledove: Videssoská 
légia. Ďalšie osudy Rima-
nov vo Videssoskom cisár-
stve oslovia priaznivcov his-
torickej fantasy a Harryho 
Turtledova (formát A5, 480 
strán, mäkká väzba).

A. Sheenard: Hľadanie 
meča. Dobrodružný sci-fi 
príbeh odohrávajúci sa kon-
com tretieho tisícročia náš-
ho letopočtu v tradiciona-
listickom čínskom spolo-
čenstve ovládanom mágiou, 
duchmi a démonmi (formát 
A5, 544 strán, tvrdá väzba).

L. Letošťák: Delostrelectvo 
pušného strelého prachu. 
Kniha obo zna mu je s histo-
rickým vývinom delostre-
leckých mechanických i pal-
ných zbraní, druhmi streli-
va a i. Publikácia obsahuje 
aj dobové fotografie a náčrty 
(A4, 188 strán, tvrdá väzba).

S. Meryn: Ako sa dožiť 
stovky. Odborník uznávaný 
vo svete oboznamuje čitate-
ľa s nazeraním na prirodze-
ný proces starnutia v minu-
losti i dnes. Napokon ponú-
ka 100 tipov, ako dosiahnuť 
túto magickú hranicu (A5, 
336 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Terezkin ko-
šíček. Terezka sa v ilustro-
vaných príbehoch teší z na-
rodenia sestričky, z výletov 
do prírody a zo stretnutí s 
kamarátmi. Zároveň získa-
va cenné skúsenosti a vedo-
mosti (formát A4, 80 strán, 
tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Kvietkov-
níčkovia. Kvietkovníčkov,  
malé bytosti žijúce v izbo-
vých kvetoch, môžu vidieť 
len dobré deti. Kamarátia sa 
s Kvetkou, ktorej vždy dob-
re poradia, potešia ju, ale aj 
poučia (formát A4, 88 strán, 
tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Stromov-
níčkovia. Autor v plnofa-
rebnej publikácii vyrozprá-
val príbehy stromovníčkov 
– prírodných bytostí, ktoré 
sa okrem vlastných stromov 
starajú aj o kvety, vtáčiky, 
zvieratká a ďalších obyvate-
ľov mestského parku (formát 
A4, 120 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Maľované 
leto. Príbehy školákov, ktorí 
prežívajú leto u starých ro-
dičov na dedine. Tu Adam 
spozná nových kamarátov a 
nezbedníci nemajú o dob-
rodružstvá núdzu (formát 
A4, 104 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Zorka v krá-
ľovstve škriatkov. Dievčatko 
Zorka sa z mestskej bytov-
ky presťahovala do domčeka 
na samote uprostred prírody 
a vďaka záhradnému škriat-
kovi Zeleníkovi spoznáva ta-
jomný svet škriatkov a víl 
(formát A5, 80 strán, tvr-
dá väzba).

I. M. Chovan: Ružový grúň. 
Zbierka ľudových povestí, 
bájok a povedačiek z dolné-
ho Liptova čitateľovi priblíži 
minulosť najkrajšieho kúta 
Slovenska (formát A4, 180 
strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Sokolčianska 
mladucha. Kniha povestí z 
horného a stredného Liptova 
nadväzuje na publikáciu Ru-
žový grúň. Mottom Sokol-
čianskej mladuchy je tatran-
ský horec – symbol spravod-
livosti (formát A4, 160 strán, 
tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Strážcovia 
hôr. Povesti a príbehy via-
žuce sa k najkrajším sloven-
ským vrchom naplnia čita-
teľa hrdosťou na našu krás-
nu vlasť s bohatou históriou 
(formát A4, 152 strán, tvr-
dá väzba).

W. Hohlbein: Protivník. 
Napínavý triler od klasika 
svetovej sci-fi a fantasy, v 
ktorom sa súčasnosť mieša 
s fantastickou až hororovou 
víziou budúcnosti (formát 
A5, 352 strán, tvrdá väzba).

P. J. Farmer: Temné sln-
ko. Dobrodružný príbeh od 
známeho amerického au-
tora situovaný do postka-
tastrofickej budúcnosti sle-
duje nebezpečnú púť prís-
lušníka primitívneho kmeňa 
(formát A5, 336 strán, tvr-
dá väzba).

J. Vance: Veľká planéta. Na-
pínavý román od majstra 
americkej sci-fi a fantasy po-
teší priaznivcov vesmírnych 
dobrodružstiev (formát A5, 
192 strán, tvrdá väzba).

H. Turtledove: Cisárska lé-
gia. Fantasy román o rím-
skych legionároch, ktorí sa 
dostanú do ríše kúziel a má-
gie – Videssosu (formát A5, 
368 strán, mäkká väzba).
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I. M. Chovan: Čarovný 
prsteň – Ruské rozprávky. 
Autor sa tentoraz sústredil 
na ruské ľudové rozprávky – 
do publikácie zaradil 24 sta-
rostlivo vybraných, plnofa-
rebne ilustrovaných rozprá-
vok (formát A4, 120 strán, 
tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Čarovný vlas 
– Srbské rozprávky. 
V ďalšej zbierke ľudových, 
plnofarebne ilustrovaných 
rozprávok sa autor zame-
ral na tvorbu srbského ná-
roda. Do publikácie zaradil 
24 najkrajších (formát A4, 
128 strán, tvrdá väzba, plno-
farebná tlač).

I. M. Chovan: Liptovské po-
vesti.  Autor do súborného 
diela zahrnul všetky poves-
ti, legendy, báje a povedačky 
z rôznych obcí a miest čaro-
krásneho Liptova, ktoré zo-
zbieral a literárne spracoval 
(formát A4, 480 strán, tvr-
dá väzba).
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R. Sagitarius: Ezoterické 
fenomény. Autor publikácie 
encyklopedického charakte-
ru systematicky katalogizu-
je a výstižne definuje všet-
ky ezoterické fenomény. Ob-
jasňuje fakty a javy, ktoré 
objektívne existujú, ale veda 
ich podstatu nedokáže uspo-
kojivo vysvetliť (formát A5, 
224 strán, tvrdá väzba).
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12,70 € 10,16 €
-20%

8,47 €
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J. Bazovský: Milenky z oce-
le. Bývalý hovorca MV SR 
pripravil zbierku poviedok, 
ktoré spája spoločná téma: 
strelné zbrane – krásne a prí-
ťažlivé, ale aj zákerné a ne   -
bez pečné rovnako ako mi-
lenky (formát A5, 272 strán, 
tvrdá väzba).

 

S. de Bejar: Sex je len tvo-
ja vec. Spisovateľka a no-
vinárka hovorí o problé-
moch intímneho života de-
centne a s jemným humo-
rom. Dvanásť vydaní v ka - 
tolíckom Španielsku hovo-
rí samo za seba (formát A5, 
288 strán, tvrdá väzba).

V. Tasso: Denník nymfo-
manky. Skutočný príbeh 
ženy, ktorá odmietla spolo-
čenský diktát a vďaka sexu 
objavila slobodu (formát A5, 
256 strán, tvrdá väzba).

A. Al-Sbenaty: KORÁN S 
VYSVETLIVKAMI A VÝ-
KLADOM. Preklad koránu 
z originálu v arabskom ja-
zyku do slovenského jazyka 
doplnený o výklad a vysvet-
livky (formát B5, 872 strán, 
tvrdá väzba).

B. Tinák: Zo sveta. Púta-
vé poviedky o osudoch, zvy-
koch a zmýšľaní ľudí z exo-
tických krajín, kde autor pô-
sobil ako lekár (formát A5, 
224 strán, tvrdá väzba).

A. Tešovičová: Spod po- 
kriev ky. Kniha rodinných 
humoresiek vznikla z úspeš-
ných fejtónov. Autorka ich 
ucelila do milého dielka pre-
žiareného láskou a humo-
rom (formát A5, 208 strán, 
tvrdá väzba).

F. Bourdinová: Manželstvo 
z lásky. Chýba vám krás-
ny príbeh zo života? Potom 
je táto kniha o najkrajšom 
vzťahu muža a ženy práve 
pre vás. Ale nič nie je spo-
čiatku jednoduché... (formát 
A5, 208 strán, tvrdá väzba).

Tomáš Toček: Univerzita 
vymáhača. Vyhrážky, vydie-
ranie, násilie, únosy, korup-
cia, sex, drogy a alkohol, ale 
aj právo, zdravý rozum, hu-
mor, súcit a cit pre spravod-
livosť sú prostriedky, ktoré 
trojica mladých ľudí využíva 
pri vymáhaní dlhov (A5, 176 
strán, tvrdá väzba).

V. Fedorovič: Humorom do 
srdca. Terčom farebnej pub-
likácie kresleného humoru 
sú manželské vzťahy, poli-
tika a zdravotníctvo, ktoré 
spája všade prítomná erotika 
(formát A5, 128 strán, tvr-
dá väzba).

Dušan Blažek: Karikatúry 
politikov. Plnofarebná kni-
ka kreslených karikatúr na-
šich politikov od popred-
ného karikaturistu – aka-
demického maliara Duša-
na Blažeka (formát A4, 120 
strán, tvrdá väzba).

Roland Sagitarius: HUMO-
RIKON Zanietený milov-
ník, ale i aktívny tvorca hu-
moru vybral najlepšie z celo-
životnej zbierky anekdôt, sa-
tirácií, epigramov, interpre-
tácií, aforizmov i sentencií a 
vydal ich v ucelenej humo-
ristickej publikácii. (formát 
A5, 208 strán, tvrdá väzba).

SKÚŠOBNÉ PORIADKY A 
CHOV POĽOVNÝCH PSOV 
DO VRECKA (A6, mäkká 
väzba, 192 strán). Skúšobné 
poriadky stavačov, malých ple-
mien, retrívrov, farbiarov, du-
ričov a brlohárov, Chovateľský 
a zápisný poriadok SPZ aj SKJ, 
Výstavný poriadok SKJ a Me-
dzinárodný chovateľský poria-
dok FCI. 

Ch. M. Zimmermannová: 
...a robila sa, že spí. Ro-
mán s detektívnym poza-
dím o dievčine šľachtického 
pôvodu, ktorá vezme osud 
do svojich rúk... (formát A5, 
336 strán, tvrdá väzba).

G. Gallerne: Cena úzkos-
ti.  Manželský pár si najme 
ako bodygarda muža, ktorý 
ich zachránil pred lúpežným 
prepadom. Odvtedy sa za-
čnú diať v dome čudné veci. 
Triler udržiava čitateľa v na-
pätí až do konca (formát A5, 
256, strán, mäkká väzba).

H. Robbins: Pirane. Pira-
ne sú nenásytné ako mafia. 
Mafián z newyorského pod-
svetia sa pri plavbe po Ama-
zonke stáva obeťou dravých 
piraní. Úloha dohodnúť do-
dávky kokaínu pripadne Ste-
vensovi, ktorý musí konať 
proti svojej vôli... (formát 
A5, 320 strán, tvrdá väzba).

H. G. Konsalik: Súdna znal-
kyňa. Psychologička a súdna 
znalkyňa sa zamiluje do cito-
vo narušeného vraha dvoch 
dievčat... Napínavá aj po-
učná detektívka (formát A5, 
320 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Modrý yp-
silon. Napínavý príbeh zá-
zračnej liečiteľky a vášnivé-
ho milovníka hôr zasadený 
do šedej reality súčasného 
Slovenska v kontraste s ve-
lebnosťou Vysokých Tatier 
(formát A5, 240 strán, tvr-
dá väzba).

Milan Igor Chovan: Zák-
ladný hriech. Konanie hr-
dinov voľného pokračovania 
diela Modrý ypsilon motivu-
je láska - večný a nekonečný 
fenomén. Kataríne a Tibo-
rovi sa podarí nájsť skutoč-
né šťastie vo vlastnom vnút-
ri (formát A5, 344 strán, tvr-
dá väzba). 

Peter Oravec: Ako (by) to 
povedal Cicero. (formát A5, 
480strán, tvrdá väzba). Pub-
likácia obsahuje okolo 2000 
ustálených slovných spojení 
(slovenských prísloví, úsloví, 
porekadiel a iných frazeolo-
gických jednotiek) s prísluš-
nými ekvivalentmi v latin-
čine, angličtine a nemčine.

Peter Oravec: OBRÁTE-
NÝ SLOVNÍK CUDZÍCH 
SLOV (1061 strán, väčší for-
mát B5, tvrdá väzba). V abe-
cednom slovníku sú k abecedne 
zoradeným slovenským slovám 
priradené cudzie slová s obdob-
ným významom. Neoceniteľná 
pomôcka pre každého, kto pra-
cuje s textom.
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OBJEDNÁVATEĽ:

Tel.:

IČO:

IČ DPH:  

Dátum:                                                        Podpis a pečiatka 

I. OBJEDNÁVKA KALENDÁROV NA ROK 2021
  Kód/Autor/názov kalendára (DPH 20%)  Pôvodná cena    –20%   –33,3% Počet ks
1. Tibor Bédi: Horami – dolami (nástenný kalendár vysoký)        4,50 € 3,60 € 3,00 €  ........ ks
2. Tibor Bédi: Poľovnícky kalendár (stolový kalendár týždňový)    3,20 € 2,56 € 2,13 € ........ ks

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
Záväzne si objednávame vo firme Ing. Miroslav Mračko – EPOS, Vajanského 
1593/14, 03401 Ružomberok, ž.r.: 105-7706 kalendáre a publikácie vyzna če né v tej-
to objednávke (ceny sú s DPH, účtujeme poštovné a balné), tel./fax: 044/4320570, 
mob.:0903448816, 0917521241; e-mail: epos@epos.sk, ruzomberok@epos.sk. In-
formácie o ponúkaných kalendároch a publikáciách nájdete na adrese www.epos.sk II. OBJEDNÁVKA OSTATNÝCH PUBLIKÁCIÍ  

* Vypísať názov publikácie               ** Vypísať počet ksV
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1,97 €
-33,3%

P. Gilbey: Strach nás baví. 
Súbor poviedok s prvkami 
hororu, sci-fi a fantasy nemá 
za úlohu čitateľa vystrašiť, 
ale príjemne pobaviť pri číta-
ní strašidelných príbehov so 
zaujímavou zápletkou a pre-
kvapivým koncom (formát 
A5, 144 strán, tvrdá väzba).

L. S. Ladishová: Strach z 
jedla. Španielska spisovateľ-
ka na základe autentického 
príbehu o trýzňach bulímie 
a anorexie popisuje, ako tie-
to choroby rozpoznať, lie-
čiť a predchádzať im (formát 
A5, 176 strán, tvrdá väzba).

A. Salvado: Cheopsov uči-
teľ. V starovekom Egypte si 
otrok Sedum svojou inteli-
genciou a usilovnosťou vy-
dobyje slobodu. Stane sa 
správcom faraónových ma-
jetkov, riadi aj stavbu pyra-
míd...  (formát A5, 176 strán, 
tvrdá väzba).

A. Salvado: Atilov prs teň. 
Osudy cisárskej rodiny v 
čase vzo stupu vládcu Hunov 
Atilu a úpadku Rímskej ríše 
prepletené so životným prí-
behom rímskeho veliteľa a 
zavŕšené vyplienením Ríma 
Vandalmi (formát A5, 336 
strán, tvrdá väzba).
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