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2veverky
Knižní lahůdkářství, kde najdete výběr těch nejkrásnějších a nejzajímavějších knížek pro děti
a mládež, které u nás vychází.

Bílý Vigvam
Mladé, progresivní nakladatelství z Ostravy zaměřené na tvorbu talentovaných a dosud
nezavedených autorů a autorek. Každá jejich kniha je nápaditá nejen po textové, ale i
vizuální stránce. Kladou rovněž důraz na interaktivitu a multimediální přesah svých titulů.

Boočky
Knížky předního britského rodinného nakladatelství pro děti Usborne podporují děti ve výuce
anglického jazyka, nabízí množství jedinečných activity books, kvalitních zvukových knížek
pro nejmenší a dalších oblíbených titulů i pro anglicky nepolíbené.

Bylo nebylo
Nabízíme knihy pečlivě graficky upravené, nezřídka ručně doknihované, mimo jiné kapesní
atlasy pro děti nebo reprinty autorských knih, dále autorské grafiky či pohlednice.

Cesta domů
Malé nakladatelství, které se snaží přispět ke zlepšení informovanosti o umírání, smrti a péči
o umírající, vydává publikace pro odborníky i laiky, pro lidi na konci života i pečující, ale i pro
děti a jejich rodiče, studenty a učitele. Zkušenost se buduje dlouho, ztratit se dá rychle a
znovu ji vybudovat je úkol na desítky let. Nemyslíme si, že knížky mohou nahradit naši
ztracenou zkušenost s dobrým umíráním. Mohou nás ale podpořit v tom, co umíme, a
inspirovat v tom, co si přejeme. Snažíme se vydávat takové publikace, které pomohou,
poradí, nasměrují.

DharmaGaia
Vydáváme knihy o buddhismu, mimoevropských kulturách, filosofii a náboženství, a knihy
zaměřené na osobnostní rozvoj, psychologii a zdravý životní styl.

Dynastie
Dynastie je malé rodinné nakladatelství, které vydává knihy nejen pro děti. Přináší
ilustrované knihy plné dobrodružství s přesahem, vydává též časopis a pracovní materiály
pro školy a knihovny pro práci s dětmi na 1.stupni ZŠ k podpoře čtenářské gramotnosti a
rozvoji kritického myšlení.

Hecuba Design
Rodačka z Krušných hor výtvarnice Helena Čubová doplní knižní sortiment svými
autorskými linoryty a kolážemi a pro účastníky Knižních lázní připravila krásnou dílnu Pohled
z lázní!



Malvern
Nakladatelství Malvern vzniklo na konci 90. let minulého století. Těžiště vydavatelské
činnosti tvoří spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie,
beletrie i poezie, přírodní vědy, dějiny vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, alchymie,
ekologie a knihy pro děti i rodiče. Vydáváme souborné dílo spisovatelky Daniely Hodrové i
filosofa a biologa Zdeňka Neubauera.

MiNiKVaRiáT
Antikvariát v srdci Chebu s nabídkou krásných knih nových i již prověřených a dalších milých
věcí.

Národní filmový archiv
Národní filmový archiv je jedním z klíčových domácích vydavatelů publikací filmovědného
zaměření. Vydává knihy, české filmy (DVD/BD) a také časopis pro vědeckou reflexi
kinematografie Iluminace.

Nová beseda
Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře.
Spojuje odborníky a odbornice z humanitních, společenských a technických věd. Z pohybu
ddna jejich pomezí vycházejí ideje a interpretace, které přispívají k udržitelnější a
odpovědnější společnosti.

LABYRINT & RAKETA
LABYRINT vydává už 30 let kvalitní beletrii, knihy o umění, komiksy a v edici RAKETA
literaturu pro děti. Vedle dalšího představí rukopis překladu nového románu Winterbergova
poslední cesta spisovatele Jaroslava Rudiše, který vyjde na podzim.

Lógr magazín
Lógr je literární čtvrtletník, který se věnuje beletrii, poezii, komiksu a umění.

wo-men
wo-men je malé nezávislé nakladatelství orientující se na umělecké literárně-fotografické
dokumentární knihy s genderovým zaměřením, baví nás dělat knihy ambiciózní svým
obsahem i vzhledem.

Sedmá generace
Sedmá generace je environmentální popularizační dvouměsíčník, který se zaměřuje na
alternativy v životním stylu, ekonomice, školství, zemědělství, kultuře. O životním prostředí
píše způsobem, který se dotýká praktického každodenního života: zajímá nás jak školní
stravování, tak automobilismus. 7.G vychází na recyklovaném papíře ve formátu A4 každé
dva měsíce a redakce sídlí v Brně.



Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně je příspěvková organizace zřizovaná městem. V
současné době plní muzeum všechny své funkce-sbírkotvornou, vědeckou, publikační a
propagační, výstavní, badatelskou atd. V prvé řadě odborně spravuje sbírky vážící se k
městu Mariánské Lázně. Na Knižních lázních představí povídáním i výstavou Mariánské
Lázně melancholické, jejichž autorem je Vladimír Suchánek, verši knihu doprovodil Stanislav
Sedlák.

Na sdíleném stánku:

Akademie múzických umění v Praze
Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům
literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, nových médií, hudby a tance. Vydává původní
odborné monografie, sborníky a studijní texty, stejně jako zásadní překladové práce/díla.

Lipnik
Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak
formální, tak obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.

PelMel
Pavel Hénik je autor a nakladatel mnoha protikladů. Rád experimentuje se styly a žánry a
jeho tvorbu můžete buď zbožňovat anebo nesnášet. Na Knižních lázní budou v nabídce
hned tři jeho knihy.

M'Plan
Nakladatelství M'PLAN Mariánské Lázně se zaměřuje na edice obrazových průvodců s
panoramatickými plány českých měst, za níž obdrželo ocenění Czech Made. Mezi
nejprestižnější patří kreslený plán Pražského hradu s osobní pozvánkou se srdíčkem od
Václava Havla a kolekce měst UNESCO.

Meander
Nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a
mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom velký důraz na výtvarné
pojetí titulů. Snaží se vydávat knihy, z nichž bude dětem a mladým lidem jasné, proč se
vůbec říká „krásná literatura“. S Meandrem spolupracují nejen respektovaní autoři (od Violy
Fischerové přes Jiřího Stránského, Ludvíka Vaculíka a Danielu Fischerovou až po Václava
Havla), ale také začínající literáti, kteří v Meandru debutovali (například Petr Nikl, z něhož
časem vyrostl autor Knihy roku v soutěži Magnesia Litera).

a další




