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O čem IN! píše?
O víře, o módě, o kamarádství, o škole, o lásce, 
o klucích, o knížkách, o hudbě, o sportu, o zají-
mavých osobnostech… Prostě je to taková holčičí 

verze Tarsicia.

Co z toho budeš mít ty, 
když IN! objednáš sestře?
Můžeš do něj občas taky kouknout a zjistíš, co 

holky řeší, co se jim honí hlavou… A to se vyplatí!

Kouká tvoje ségra po klucích z vyšších tříd? Nebo se stydí 
a červená, když si o něčem šeptá s mamkou? Tak to se jí 
určitě bude hodit knížka Přísně tajné.
• Knížkou provází dvě kámošky Maruška a Sofie, které řeší 
různé trable s kluky i s dospíváním.
• Tvoje sestra se tu dozví spoustu věcí, které jí pomůžou 
vyznat se v tom, co v pubertě prožívá.
• Témata  jsou  zpracovaná  zajímavou  formou  příběhu 
a rozhovorů dvou kámošek, takže to sestru bude bavit číst.

NábožeNský šok
Ondřej Havelka

Cestovatel a teolog Ondřej Havel-
ka  zve  čtenáře k  četbě  své nové 
knihy Náboženský  šok,  pojedná-
vající  o  světových  náboženstvích 
a mezináboženském dialogu z ka-
tolické perspektivy.

Kluci mají časopis Tarsicius a pro holky je tu časopis IN! dívčí svět. Za ten bylo 
ale dosud nutné platit předplatné, a to nebylo moc fér. Protože chceme, aby si 
IN! mohli číst všichni, kdo o něj mají zájem, bude od ledna 2022 chodit bezplatně 
jako Tarsicius všem, kdo si ho objednají.
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Máš doma sestru, sestřenici nebo třeba kamarádku ve spolču, kte-
rá časopis IN! nezná a neodebírá? Na www.info.in.cz jí ho můžeš 
buď rovnou objednat ty, nebo jí o téhle novince řekni, aby si ho 
mohla objednat sama.

Pro koho IN! je?
Pro děvčata 
asi od 12 let.

Jsem sváJsem svá
DÍVČÍ SVĚT 

v otázkách a odpovědích

Vydavatelství IN

Jsem svá
DÍVČÍ SVĚT 

v otázkách a odpovědích

Co v ní najdeš?
•  autentické otázky čtenářek 

časopisu IN! s odpověďmi od 
odborníků rozdělené do pěti 
témat: rodina, víra a já, láska, 
víra a svět, zdraví a kamarádi

•  prostor pro tvoje názory, po-
střehy, zamyšlení, poznámky 

• testy, citáty a příběhy

Pro koho je? 
Pro všechny dívky, které si kla-
dou otázky a  nebojí se na ně 
hledat odpovědi.
 
Proč si ji koupit? 
Získáš svoji osobní knížku a je-
dinečného průvodce, jak do-
spět a nezbláznit se.

Držíš v ruce knížku 

Knížka Jsem svá vznikla na po-
pud čtenářek časopisu IN! dív-
čí svět. Časopis IN! dívčí svět 
vychází v  České republice již 
od roku 2006 a  je podporován 
Sekcí pro mládež ČBK. Více in-
formací a možnost předplacení 
časopisu na www.in.cz. Knihu je 
možné zakoupit na shop.in.cz, 
kde najdeš i další zboží pro ra-
dost, jehož nákupem podpoříš 
vydávání IN!u pro další dospíva-
jící dívky.

ISBN 978-80-87821-07-7

Jse
m

 sv
á

D
ÍV

Č
Í S

V
ĚT

 v
 o

tá
zk

ác
h 

a 
od

po
vě

dí
ch

obalka Jsem sva.indd   1 28.05.20   16:09

Vánoce se blíží a vymyslet, čím le-
tos svoji sestru obdaruješ, může být 
někdy trochu oříšek. Kosmetiku? 
Oblečení? Plyšáka? 
Trochu ti to rozhodová-
ní usnadníme, protože 
tady pro tebe máme 
pár tipů od časopisu 
IN!, které tvojí sestře 
určitě udělají radost.

Přijde ti  tvoje ses-
tra divná? To se ti  jen 
zdá,  je  prostě  jenom 
svá,  a  to  je  v  pořád-
ku. Právě tahle knížka 

a deník v jednom jí pomůžou obje-
vovat sebe samu.

• Sestra tu najde odpovědi od 
odborníků na záludné otáz-
ky.

•  Může  si  tu  zapisovat 
svoje  myšlenky,  udělat  si 
test,  ve  kterém  se  o  sobě 
dozví  něco  nového,  a  pře-
číst si příběhy ostatních ho-
lek.

•  S  touto  interaktivní 
knížkou  stráví  spoustu  ho-
din zábavy a ty o ní ani ne-
uslyšíš.

Pokud ve svém okolí nemáš nikoho, komu bys mohl ča-
sopis IN! nabídnout, můžeš ty nebo tvoji rodiče a pra-
rodiče přispět Nadačnímu fondu časopisu IN!, který 
hradí náklady na vydávání za čtenářky, a tím tak umož-
nit odběr časopisu jiným dívkám. Číslo účtu Nadačního 
fondu je 2200295025/2010, nebo mů-
žete použít QR platbu. Pokud budete 
chtít potvrzení o daru, nechte nám 
v poznámce pro příjemce váš email. 
Více na www.nadacnifondin.cz.

Inspirativní diář
Všichni si potřebujeme někam zapsat úkoly, kroužky a návštěvy kamarádky. Tvoje 
sestra spíš než kalendář v mobilu využije na plánování papírový diář. Tak  co  třeba 
ten od časopisu IN!?
• Tenhle je nedatovaný, proto se dá použít kterýkoliv rok.
• Diář má praktický rozměr B6, který nezabere moc místa,
 a gumičku, která ho udrží v batohu i kabelce zavřený.
• Obsahuje nádherné citáty, stránky na zážitky a vzpomínky 
a prostor pro plánování, seberozvoj a výzvy.
•  Součástí  diáře  jsou  samolepky,  kterými  se dají  krásně 
ozdobit stránky.

Knížky, diáře a další věci, co by se mohly líbit sestře 
nebo kamarádce, najdeš na www.shop.in.cz.

Všechny čtenáře Tarsicia 
zdraví redakce časopisu IN!

INSPIRATIVNÍ
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Jak se porazit 
a přitom vyhrát

DO BOJE 
S RŮŽENCEM

aneb 

Štěpán Smolen
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Nejdůležitějším bitevním polem je lidské nitro. Nejvýznamnější 
zápasy se odehrávají v nás samotných, v našem svědomí, kde se 
rozhodujeme pro skutečné dobro, nebo jsme poraženi naší slabostí, 
leností či podléháme pokušení. Autor vás postupně uvádí do roz-
poznávání nejrůznějších lidských slabostí a pokušení. Zároveň vám 
ukazuje pravidla, jak rozvíjet svůj vnitřní život, jak se stát člověkem 
schopným konat dobro, být mužem pevné vůle.

Z předmluvy 
Dominika kardinála Duky

Štěpán Smolen (*1983) je katolický kněz, autor knih Buď, kde 
jsi (2016) a Sehnsucht: Úvod k romantické touze (2017). Zpočátku 
si myslel, že růženec je ozdoba zpětného zrcátka v autě, ale pak 
zjistil, že se dá také modlit. Tohoto zjištění nelituje.

Máš v rukou příručku k bojové hře jménem život. Je třeba ji 
úspěšně projít hned na první pokus. Zápasíš v ní o vlastní duši. 
Tu musíš osvobodit a  darovat Bohu. Pokud to uděláš, získáš 
sebe i nebe. Stojíš proti celým armádám temnot, proti svodům 
světa a proti svému starému já. Jsou to protivníci silnější než ty. 
Nemáš na to, abys nad nimi sám zvítězil. Ale nelekej se. Je tu Bo-
jovník, který ti pomůže vyhrát, pokud ho do zápasení přizveš.

ISBN 978-80-87821-08-4

DO BOJE S RŮŽENCEM 
ANEB JAK SE PORAZIT A PŘITOM VYHRÁT

ŠTĚPÁN SMOLEN

Marie-Aude Murail

Rabbi Ježíš

Beletristické  zpracování  evan-
gelií, které si neklade za cíl do-
slovnou věrnost textům Bible, 
ale má  tu přednost,  že čtená-
ře  vtahuje  do  příběhu,  který 
se odehrál kdysi dávno, ale ve 
víře  znovu  ožívá.  Učedníkem 
se tak stává každý čtenář, který 
se rozhodne přijmout Ježíšovu 
nabídku k následování.

Zuzana Holasová

PoPouPo aNeb 
PodivuhodNá 
Pouť Pouští

Čtyři  děti  se  záhadným  způsobem 
dostanou  do  příběhu  hry,  kterou  si 
samy  vymyslely.  Pravidla,  která  pro 
hru  stanovily,  se  najednou  mění  ve 
skutečnost, a děti tak okamžitě pocí-
tí následky svých dobrých či špatných 
rozhodnutí. To jim, a stejně tak čtenáři, postupně otevírá oči i srdce. 
1 CD, 300 minut, v prosinci za akční cenu 69 Kč (do vyčerpání zásob).

www.paulinky.cz

do boJe s RůžeNcem
aNeb Jak se PoRazit a Přitom vyhRát

Jedná se o příručku k bojové hře jménem Život. Je třeba jí úspěšně projít hned na první pokus. 
Zápasíš v ní o vlastní duši. Tu musíš osvobodit a darovat Bohu. Pokud to uděláš, získáš sebe i nebe. 
Stojíš proti celým armádám temnot, proti svůdcům světa a proti svému starému já. Jsou to pro-
tivníci silnější než ty. Nemáš na to, abys nad nimi sám zvítězil. Ale nelekej se. Je tu Bojovník, který 
ti pomůže vyhrát, pokud ho do zápasení přizveš.

„Zpočátku jsem si myslel, že růženec je ozdoba zpětného zrcátka v autě, ale pak jsem zjistil, 
že se dá také modlit. Tohoto zjištění nelituji.“

otec Štěpán Smolen

Vydavatelství IN! s.r.o.

shop.in.cz

Christoph Schönborn

být učedNíky
Ježíšova škola života

Kniha vídeňského kardinála je pozvánkou k prohloubení křesťanské víry. Co to znamená být Kristovým 
učedníkem? Je učedník něco víc než „běžný“ věřící? Jsou evangelijní nároky závazné pro všechny, nebo 
jen pro úzkou skupinu vyvolených? Schönborn ukazuje, že klíčové je vstoupit do vztahu s Ježíšem a do 
jeho pomyslné školy, která prostupuje celým životem. Takové následování Krista nevede k pocitu výluč-
nosti, ale k hlubšímu prožívání toho, co on sám nabízí a k čemu nás zve. Moudrá, laskavá a přitom proni-
kavá kniha povzbudí všechny, kteří chtějí vzít svou víru vážně a chtějí ji opřít o skutečnou skálu evangelia.

Christoph Schönborn je rodák ze severních Čech, dominikán, vídeňský kardinál a výrazná osobnost 
současného evropského křesťanství. Mimo jiné se aktivně podílel na pomoci utečencům nebo na řešení 
kauz sexuálního zneužívání v rakouské církvi.

„Jak to, že jsi zase dostal z matematiky pětku?“ rozčiluje se otec.
„Měl jsem vypočítat rovnici o jedné neznámé.“
„No a?“
„Vypočítal jsem ji s dvěma neznámými.“
„To jde?“
„No, s dvěma neznámými spolužačkami.“

„Tento vláček bych si vzal,“ říká zákazník v hračkářství.
„Krásný vánoční dárek,“ chválí prodavačka jeho výběr, „vašemu 

synovi se bude určitě líbit.“
„Myslíte?“ zděsí se muž, „tak mi dejte ještě jeden.“

K pokladně přišla paní s holčičkou.
„Prosím  vás,  kolik  stojí  nejlacinější  lístek  na  dnešní  koncert 

filharmonie?“
„Dvě stě padesát korun.“
„A nejdražší?“
„Šest set korun.“
„Slyšíš to, Jiřinko, slyšíš to? Tak na ty housle cvičit budeš!“

Učitelka zeměpisu se ptá ve škole Pe-
píka:
„Co ti připomíná Itálie svým tvarem?“
„Gumovou holínku.“
„Proč zrovna gumovou?“
„Protože je všude kolem voda.“


