OFICIÁLNÍ
HISTORIE
MISTROVSTVÍ
SVĚTA FIFA
Fotbalový speciál
str. 26

ROZHOVOR
Dominik Landsman

DOBRO.DRUH

str. 28

1

2

DOBRO.DRUH

EDITORIAL

MILÍ DOBRO.ČTENÁŘI,
M

OBSAH

ilí, Dobro.čtenáři, právě držíte v ru-

jistě vyberete. Jsme moc rádi, že nám o své nové

kou jedenácté číslo našeho magazí-

knížce pověděl v obsáhlém rozhovoru Dominik

nu Dobro.druh. Je důkazem, že čas

Landsman, tedy nejznámější český otec a rozhodně

letí jako bláznivý, jak zpívá Karel

jeden z nejvtipnějších. Nezapomněli jsme ani na

Gott. Mnoho našich zákazníků ví, že můj manžel

naše nejmenší. Cestu k moři nebo prarodičům si

začínal svou podnikatelskou kariéru s rodiči u po-

mohou zpestřit dobrou deskovou hrou.

věstného rozkládacího stolku s knihami. Od té do-

Stane se vám občas, že přijdete do nějakého ob-

by uplynul již dlouhý čas, ale láska ke knihám v na-

chodu a cítíte se tam sami? Nikdo nepozdraví ani

ší rodině stále zůstává. Knihy a příběhy máme stále

neporadí? Snažíme se, aby se vám u nás vždy na-

kolem sebe. Obklopují nás v kancelářích, doma,

kupovalo dobře. Nenajdete u nás prodavače, ale

doprovází na cestách a samozřejmě jich máme de-

skvělé odborníky, kteří rozumí své práci. K tomu

sítky tisíc v našich dobrých knihkupectvích, která

samozřejmě pozdraví a poděkují. Mají totiž svou

neustále vylepšujeme a rozšiřujeme.

práci opravdu rádi a ještě raději se na spokojeného zákazníka usmějí. Tito lidé jsou důkazem naší

Knihy jsou součástí naší rodiny a to se nikdy ne-

4

Akce a představení zaměstnanců

5

Článek: Loutkář

6

Výběr toho nejlepšího

12 	Knihkupci doporučujíi
14  Spisovatelé jsou borci

firemní filozofie.

změní. Doba se zrychlila, ale voňavá knížka zůstává
tradicí, která musí přetrvat. Všichni máme málo ča-

Přeji vám krásné léto, hodně sluníčka, zdraví a ne-

su, spěcháme a potřebujeme své záležitosti vyřešit

končících úsměvů v okruhu vašich nejbližších.

během okamžiku. V tom se snažíme vycházet vstříc

Petra Dobrovská s rodinou

16  Dobro.vinky
21  Článek: Stíny nad zálivem

i zákazníkům našich knihkupectví. Najdete
u nás nejen skvělé čtení, ale i deskové hry či zají-

22

mavé dárky. Vybíráme je s citem, a byť jsme
ryze českou firmou s čistě českým kapitálem,

 Malé dobro.téma:
Cestujeme podle knih

tak se rádi inspirujeme u nejlepších firem
ze zahraničí. Hledáme, porovnáváme,

25

Rozhovor s knihkupcem

26

Speciál pro fotbalové fanoušky

zlepšujeme a měníme.Výsledkem by
měla být přehledná, veselá a stále lépe
vybavená knihkupectví.
V aktuálním čísle vám přinášíme
nejlepší doporučení na oddechové

28

 Dobrý rozhovor:
Dominik Landsman

32

 Literatura (nejen) pro naše
malé čtenáře

knížky, které nutně potřebujete na své
dovolené. Ať už jste milovníky knížek
přetékajících humorem, či skvělých
thrillerů, z pestré nabídky novinek si
F Veronika Pietrowská

34  Velké dobro.téma: Dovča s knihou

30 PRODEJEN PO CELÉ ČR

38  Deskové hry
40  Hlášky z prodejen

www.knihydobrovsky.cz
41

42

 Představujeme dobré knihkupectví:
Dejvice
Exkluzivní rozhovor:
Angelo Purgert

44  Dobro.měr: Knižní recenze

TIRÁŽ:
Vydavatel DOBROVSKÝ s. r. o., Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4, www.knihydobrovsky.cz.
Uzávěrka vydání 31. 5. 2018. Datum vydání 20. 6. 2018. Příští číslo vyjde v srpnu 2018.
Prodej inzerce Kateřina Svobodová, e-mail: katerina.svobodova@knihydobrovsky.cz.
Prezentované zboží zakoupíte v prodejnách Knihy Dobrovský či na e-shopu knihydobrovsky.cz. Nabídka zboží se může lišit dle
skladových zásob a platí do vyprodání zásob.
ISSN 2464-8477. Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. MK ČR E 22591.

46  Dobro.zábava: Soutěž
48  Dobrovský dárek

DOBRO.DRUH

60 000 titulů skladem

3

AKCE A PŘEDSTAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ

CO SE U NÁS DĚLO?
Ani v měsíci květnu jsme neměli nouzi o autogramiády a kulturní akce. Pokřtili jsme například knihu Josefa Königa, uvítali
Gabrielu Koukalovou, která svou knihou vyvolala mezi českými čtenáři značné ohlasy, a v neposlední řadě jsme se zhostili
i poměrně netradičního křtu DVD s hercem Jiřím Langmajerem, herečkou Hanou Vagnerovou a hokejovým brankářem
Dominikem Haškem.

I Josef König – křest knihy Společnosti,
kmotr bratr – herec Miloslav König

I Autogramiáda Gabriely
Koukalové – Brno Joštova

I Křest DVD Lajna – hosté Jiří Langmajer,
Hanka Vagnerová a Dominik Hašek

PŘEDSTAVUJEME:
NAŠI EXPERTI, KTEŘÍ JSOU VE SVĚTĚ
DĚTSKÉ LITERATURY JAKO DOMA
Určitě to sami znáte – procházíte uličkami
mezi regály knih, otáčíte hlavu napravo
i nalevo, ale stále máte pocit, že jste
v obrovském knižním bludišti.
I takhle může působit knihkupectví pro někoho,
kdo se marně snaží najít jednu konkrétní knihu,
nedej bože, pokud dokonce neví, jakou knihu
vlastně shání. S dětmi to bývá dvojnásobně
náročnější a najít něco, co by v nich zažehlo
lásku ke čtení, se může jevit jako nadlidský úkol.
Proto máme v našich prodejnách speciálně
zaměřené knihkupce, kteří mají nejen perfektní
přehled o tom, jaký titul kde najdete (i kdyby
byl poslední v celém knihkupectví), ale také
jejich pozornosti neujde žádná kniha pro malé
čtenáře a oddělení pro děti znají jako své boty –
možná ještě lépe. :-)

DOBRO.DRUH

Představujeme vám některé z nich, se kterými se
můžete na našich prodejnách setkat.
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I Brno Joštova

Radka Berkmanová
Ústí nad Labem

Renata Majerová
Šantovka Olomouc

Andrea Svobodová
Nisa Liberec

Míša Růžičková
Eden Praha

Nikola Hercegová
IGY České Budějovice

Jan Klimeš
OC Plzeň

Tomáš Korbel
Anděl Praha

Veronika Hičková
Teplice

Jana Chromčáková
Arkády Praha

I Václavské náměstí

OTEVŘELI JSME PRO VÁS JIŽ
8. PRAŽSKOU PRODEJNU
KNIHY DOBROVSKÝ!
Aneb místo kasina ráj pro všechny knihomoly

Čtěte na str. 41

Petra Nováčková
Joštova Brno

HADROVÝ PANÁK
BYL JENOM ZAČÁTEK
Daniel Cole v pokračování bestselleru Hadrový panák píše o věcech,
o kterých ještě nikdo neměl odvahu psát. Loutkář je oživlá noční můra!
T Redaktor Euromedia

Žádná kniha loni nevzbudila takový ohlas jako brutální detektivní thriller Hadrový panák,
kterého se v Česku prodalo již více než 60 000 výtisků. Příběh o sériovém vrahovi, který je
„víc démon než člověk“ a je neustále o krok před policisty, šokoval čtenáře už na prvních
stranách popisem těla sešitého z šesti částí. Hadrový panák se řadu týdnů držel na
vrcholu žebříčku bestsellerů a zíral na nás z výloh každého knihkupectví v republice.

Detektivka Emily Baxterová je pošramocená
a ve výslechové místnosti, kde odpovídá
nepříjemné otázky od amerických kolegů
z FBI. V Londýně a v New Yorku totiž došlo
k několika vraždám, které podezřele připomínají rukopis Hadrového panáka.
Jenže jak je to možné? Původní vrah je za
mřížemi ve věznici s nejvyšší ostrahou!
Když je zavražděn muž, který se jmenuje
stejně jako mrtvý kolega Baxterové, je
jasné, že se policii někdo snaží předat
vzkaz. A když se poté najdou těla s vyřezanými nápisy NÁVNADA a LOUTKA na
obou stranách Atlantiku, Baxterová se
vydává do New Yorku zjistit, co mají oba
případy společného…

Většina pokračování
úspěšných bestsellerů kvalit prvního dílu
nedosahuje. Loutkář
je však výjimkou.
Daniel Cole od začátku plánoval napsat
detektivní trilogii. Zatímco první díl tak
slouží jako jakási expozice postav a první
setkání s hrůzostrašnými zločiny, druhý
díl jde rovnou na věc. Příběh je pochmurnější, drsnější.

Připravte se na temnější nádech a mrazivější vraždy.

Zatímco v první knize byly sešité části
mrtvých lidí, tentokrát se těšte na mrtvoly
přišité k živým lidem! Tyto výjevy, které
jako by autor vytrhl ze svých nočních můr,
připomínají středověké malby Hieronyma
Bosche. Děsivé, groteskní výjevy, které ještě
nikdy nikdo nepopsal. V některých momentech je čtení až tak nepříjemné, že vás z toho
přepadne úzkost. Doporučuji tedy knihu
konzumovat v rozumných dávkách a prokládat například vyhříváním na sluníčku!

Hadrový panák byl naprostá bomba,
Loutkář čtenáře povodí těmi nejzvrácenějšími činy, jakých jsou lidé schopni. Napůl
se těšíme a napůl děsíme toho, s čím Daniel
Cole přijde ve třetím díle!

Knižní klub, 399 Kč

Loutkář nicméně obsahuje i lehčí momenty,
kdy čtenář dostane možnost Baxterovou
a její newyorské kolegy poznat také z té
lidštější stránky. To je od autora mazaný tah,
když totiž vidíte, jak se Baxterová potýká
s partnerskými problémy, hned vám k srdci
přiroste o něco víc.

Pokud jste Hadrového panáka ještě
nečetli, rychle to
napravte.
Ačkoliv se podle autora Loutkář dá číst
i samostatně, rozhodně je lepší znát všechny
souvislosti. Jestli už máte Hadrového
panáka za sebou, tak se připravte na pořádné
mrazení v zádech. Loutkář je ideální čtení
na prázdniny. Kdy jindy číst mrazivý thriller
než v horkém červnu?
DOBRO.DRUH

Loutkář začíná rok
a půl po konci Hadrového panáka.
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VÝBĚR TOHO
NEJLEPŠÍHO

PETR DOBROVSKÝ

Žádnému fotbalovému fanouškovi nemohlo ujít právě probíhající
Mistrovství světa ve fotbale. Pokud se i vy řadíte mezi nadšence do
této celosvětově nejoblíbenější míčové hry, kniha Oficiální historie mistrovství světa ve fotbale FIFA je jako stvořená právě pro vás – a to píšu zcela bez
nadsázky. Tato obsáhlá publikace shrnuje přehledně všech 20 mistrovství
světa pořádaných pod záštitou FIFA, budete mít tedy možnost vrátit se v čase
například až do roku 1930 k mistrovství v Uruguayi. Kromě zachycení nejdůležitějších momentů je kniha doplněna o nespočet zajímavostí a fotografií, tudíž
nadchne každého fotbalového fandu.“
Oficiální historie mistrovství světa ve fotbale FIFA, Knihy Omega,
Cena: 699 Kč

PETRA DOBROVSKÁ
Pokud jste již četli skvělou Bohyni osudu ze Salonu d’Amour,
jistě vás potěší, že se o jejím životě můžete dozvědět mnohem více,
tentokrát v knize Příšerné tchyně. Angelika, známá svým kadeřnictvím, ve
kterém nepomáhá pouze k dokonalým účesům, ale také k dokonalým životním
vztahům svých zákazníků, se připravuje na svatbu s Magnusem. Avšak
nahlodávají ji pochybnosti. Magnusova matka Judith se musela k Angelice
přestěhovat a bohužel není tím typem spolubydlící, kterou by si každý přál.
Samozřejmě nesmí chybět zákazníci kadeřnictví hledající životní lásku, kteří
jsou pro mě osobně vítaným zpestřením příběhu. Angelika vás pobaví, ale
i rozpláče. Úžasné oddechové čtení pro všechny ženy.“

ČTENÍ PRO
FANTASY
FANOUŠKY,
MILOVNÍKY
YOUNG ADULT
ČI ZAPÁLENCE
DO DETEKTIVEK
A THRILLERŮ?
MYSLÍME NA
VÁS VŠECHNY,
A PROTO JSME
SI NECHALI
ZÁLEŽET, ABY
SI KAŽDÝ TYP
ČTENÁŘE NAŠEL
TO SVOJE.

Příšerné tchyně, Knihy Omega, předpokládané datum vydání
25. 6. 2018

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
První republika je zcela unikátní kousek pro milovníky umění a fotografování. Angelo Purgert patří mezi nejvýznamnější české fotografy
v současné době. Tato sbírka fotografií se vrací, jak samotný název napovídá,
do období první republiky. Nejedná se však o pouhé kopírování oné doby. Pokud
knihou zalistujete, jistě vás překvapí, jakou atmosféru fotografie mají. Snoubí v sobě totiž nejen prvky z dvacátých a třicátých let minulého století, ale
i nádech současnosti. To je právě to, co je dělá tak jedinečnými. Vydání této
knihy má navíc hned dva důležité účely – jednak je to počest stoletému výročí
založení republiky a za druhé pomoc dětem v rámci charity.“
První republika, Knihy Omega, Cena: 999 Kč

NESMRTELNÍ Z MELUHY
Amish Tripathi
Obyvatelé tehdejší doby tuto zemi nazvali Meluha – dokonalou říši, která existovala mnoho staletí před sjednotitelem Lordem
Ramem, jedním z největších panovníků všech dob. Tato kdysi hrdá říše čelí vážným nebezpečím a je pomalu ale jistě odsouzena
k zániku. Obyvatelé navíc musí čelit nájezdům z východu, ze země Chandravanshis. Jedinou nadějí pro Suryavanshi je prastará
legenda: Dosáhne-li zlo obřích rozměrů a zdá se být vše ztraceno, když se zdá, že vaši nepřátelé vyhráli, vynoří se hrdina. Ale může
být přistěhovalec z Tibetu, Shiva, hrdinou? A chce vůbec být hrdinou? Je to jeho osud – Shiva musí vést lid Suryavanshi za pomstou
a zničit zlo.
Knihy Omega, Cena: 399 Kč

INVAZE
DOBRO.DRUH

Luke Rhinehart

6

Superinteligentní srstnatí cizinci náhle přiletí z jiného vesmíru. Přišli se na Zemi bavit. Jeden z nich – „Louie“ přijde do domu rybáře Billyho Mortona a celá rodina si ho okamžitě zamiluje. Ale když Louie začne používat jejich počítač, pronikne do vládních a firemních sítí a ukradne miliony z bank, uvědomí si, že tito návštěvníci mohou znamenat potíže. Billy, jeho manželka a dva synové se
rázem ocitnou na ztřeštěné houpačce slávy, štěstí, vězení, smrti, vzkříšení – a také na prvním místě žebříčku nejhledanějších osob
FBI. Vláda brzy rozhodne, že všichni tito cizinci jsou teroristi a musí být zlikvidováni. Mimozemšťané přišli s cílem svou hravostí
otevřít lidem oči a doufají, že pochopí nesmyslnost válek a nenávisti. Ale lidé hrát nechtějí, pro ně je to válka…
Knihy Omega, Cena: 399 Kč

SPÁČ
Mackenzie Cadenhead
Sarah trpí závažnou poruchou spánku a své sny intenzivně pohybově prožívá, což
znepříjemňuje život jí i ostatním. Když se na trhu objeví nový lék, rozhodne se ho
vyzkoušet. Vše se zdá být v pořádku do chvíle, než Sarah zjistí, že může ostatním
lidem vstupovat do snů. V jednom z nich se setkává s Wesem, klukem ze svého
ideálního snového světa. To by nebylo nic tak divného, kdyby za ní druhý den
nepřišel do školy.
Knihy Omega, Cena: 299 Kč

ZRCÁTKO

NĚCO MEZI TÍM

Karl Olsberg

Melissa de la Cruz

Tvoje zrcadlo tě zná líp než ty. Dělá vše pro to, abys byl šťastný. Ať se ti to líbí,
nebo ne. Digitální zrcadlové obrazy lidí dobře vědí, co jejich majitelé chtějí a co
potřebují. I ty ovládáš jemné lidské chování a chceš, aby se všichni cítili pohodlně. Ideální stav. Ovšem novinářka Freya si všimla, že se její zrcadlo chová divně,
a začne se ptát, jakou moc tato zařízení vlastně mají. Pak se setká autistou Andym
a zjistí, že zrcadla stále více zasahují do životů svých vlastníků – dokonce i proti
jejich vůli.
Knihy Omega, Cena: 399 Kč

OCHRÁNCE
G X Todd
Ve světě, kde jsou long drinky nedostatkovým zbožím, cizinec poslouchá hlas
v hlavě, který mu říká, aby si koupil limonádu od dívky sedící na prašné cestě.
Ten okamžik je spojí. Je velmi nebezpečné naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Ti,
kteří tak činí, mlčí. Tyto hlasy mají smysl. A když se Pilgrim potká s Lacey, má to
svůj důvod, akorát o tom oba ještě nevědí. Ochránce vás vytáhne na divokou jízdu
světem, ve kterém vás vnitřní hlasy zachrání nebo zničí.

Když vás v zemi, kde jste se narodila,
nechtějí, kam vlastně patříte? Jasmine de
los Santos je tlačena svými filipínskými
rodiči-imigranty, aby dosáhla maxima.
Je nadšená, když se dostane do finále
Národní stipendijní ceny a připravuje se
na cestu do Washingtonu, aby ji přijala.
Vtom ale domů přijde úřední dopis, podle kterého jsou ona i její rodiče v zemi
nelegálně. Jasminin svět se hroutí. Kým
vlastně je? Američankou? Nelegálním
přistěhovalcem? Něco mezi tím? Jasmine se rozhodne i tak cenu přijmout
a odjíždí do hlavního města, kde se setká
s Roycem Blakelym, hezkým synem
republikánského kongresmana. A to není
zrovna dobrá kombinace…
Knihy Omega, Cena: 399 Kč

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
TITULY
1. Macbeth
(399 Kč, Práh)
2. Jiná Gabriela Koukalová
(399 Kč, Koukal Petr)
3. Počátek
(448 Kč, Argo)

THE CROWN

ATLAS SPORTU

Robert Lacey

Federico Mariani

5. Mise Saturn
(399 Kč, Knihy Omega)

Elizabeth rozhodně nečekala, že
její otec zemře tak náhle. Navíc
po sobě zanechal prázdný trůn
a vládu nad Britským impériem. Veškerá zodpovědnost nyní
přechází na ni. Nová panovnice se
musí vypořádat nejen se vlastními
problémy, ale především se situací
v Británii sužovanou dopady války.

Judo, baseball, tenis, plavání, cyklistika a mnoho dalších sportů
– to je dětský atlas věnovaný světově nejoblíbenějším sportům.
Nechybějí zde sportovní zajímavosti, historky, pravidla a profily
největších šampionů historie. Každému ze 14 sportů je věnováno
šest stran: první dvě strany vždy vysvětlují základní pravidla
daného sportu. Následující dvě strany přinášejí galerii šampionů
s jejich příběhy a zajímavostmi. Poslední dvojice stran obsahuje
informace o tom, co každý sport činí pozoruhodným či jedinečným, tedy rekordy, vybavení hráčů a důležitá zajímavá fakta.

6. Opuštěná společnost
(289 Kč, Paseka)

Knihy Omega, Cena: 599 Kč

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

10. Mléko a med
(349 Kč, Knihy Omega)

7. Bubny podzimu
(499 Kč, Knihy Omega)
8. Běžecký klub na konci světa
(399 Kč, Knihy Omega)
9. Jan Kraus: Můj soukromý
buzynes
(329 Kč, BizBooks)
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4. Muž a žena
(329 Kč, Ikar)
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ZMĚŇTE MOZEK, ZMĚŇTE ŽIVOT
Daniel G. Amen
Mozek je hardware duše. Lidé se nemohou stát tím, kým by chtěli, pokud jejich mozek nepracuje správně. Na jeho fungování závisí,
jsou-li šťastní, jestli se cítí úspěšní či nakolik se zapojují do společnosti. Díky specifické metodě trojrozměrného zobrazování získal
autor velké množství informací nejen o tom, jak mozek funguje, ale také o možnostech, jak jeho výkon zefektivnit, a dokonce zabránit budoucím onemocněním.
Knihy Omega, Cena: 379 Kč

MILUJ KAŽDÉHO
Parvati Markus
Kniha je oslavou Neem Karoli Baby, jednoho z nejvlivnějších duchovních
vůdců naší doby, božského guru, který inspiroval a vedl celé generace
lidí, četně Ram Dasse, Daniela Golemana, nebo Larryho Brillianta.
V roce 1967 se Baba Ram Dass – bývalý profesor Harvardovy univerzity
Richard Alpert – odjel do Indie, aby se seznámil s tajemným guru Neem
Karoli Babou, který je po celém světě znám jako Maharaj Ji. Ram Dass
tím inspiroval celou generaci západní idealistické mládeže, aby se seznámila s východní kulturou i náboženstvím.
Knihy Omega, předpokládané datum vydání 25. 6. 2018

CO NÁS UČÍ ZVÍŘATA
Danielle MacKinnon
Koučů, instruktorů i guru je kolem nás
spousta a jejich učení není zrovna levné.
Ale zamysleli jste se někdy nad tím, že tyto
funkce zvládne zastat i váš zvířecí miláček?
Povede vás na cestě osobního rozvoje,
pomůže vám při terapiích nebo vás zkrátka
motivuje. Naučte se ovládat komunikaci se
zvířaty a staňte se lepším člověkem. Tato
kniha vám ukáže, jak je pochopit a těžit
z jejich moudrosti.
Knihy Omega, cena: 299 Kč

VÍKENDOVÝ EFEKT
Katrina Onstad
Naučí vás efektivně skloubit práci a volný čas. Pracujeme mnohem více
hodin než lidé před deseti lety, a co je ještě horší, pracovní hodiny jsou
rozloženy do všech sedmi dní, takže nemáme žádný prostor ani čas třeba
vyrazit ven a dobít baterky. Tím trpí zdravotní stav mnohých z nás, naše
osobní kontakty tváří v tvář jsou omezené a produktivita práce klesá.
Není to tak dávno, co lidé méně pracovali a více žili. Katrina Onstad
v knize přehodnocuje roli víkendů v našem životě, které jsou často
hektičtější, než pracovní dny – domácí práce, nakupování a samozřejmě
práce, protože mnoho lidí si myslí, že musí být 24/7 online a v pohotovosti, aby byli úspěšní.
Knihy Omega, Cena: 349 Kč

DYNAMICKÉ STÁRNUTÍ
Katy Bowman
Co když vaše bolesti nejsou způsobeny věkem, ale špatnými návyky? Co když vás více pohybu dokáže dostat do lepší duševní
pohody, bez ohledu na to, kolik vám je let? Učitelka biomechaniky a pohybu Katy Bowman nabízí cviky pro různé úrovně pohyblivosti. Cvičení, k nimž nejsou zapotřebí žádné speciální pomůcky ani vybavení, jsou vhodné pro lidi nad 50 let. Kniha obsahuje
i příběhy, zkušenosti a rady čtyř žen nad sedmdesát pět let, které tyto principy a cviky používaly po celá léta. Díky nim se vyhnuly
operacím, které jim doporučovali lékaři. Dokonce se jejich těla stala pružnějšími a pohyblivějšími než těla jejich o deset let mladších přátel. A co víc? Stále provozují pěší turistiku v horách.
Knihy Omega, Cena: 379 Kč
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TAROT: HRA OSUDU NA KAŽDÝ DEN
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Anima Noira
Věštění nemusí být vážné a nemusí být těžké. Existuje cesta, jak otevřít svůj šestý smysl a naučit se věštit z tarotových karet
a tou je Hra Osudu s jednou kartou na den. Ukáže vám, jak můžete i vy začít ve svém každodenním životě hovořit s kartami
- a karty začnou mluvit k vám. První kniha na trhu o oblíbeném zvyku tahat si jednu tarotovou kartu na den pochází z pera
známé čarodějnice. Autorka si po dva roky vedla deník a sledovala, jaké události, lidé, sny a znamení ji provázejí po vytažení
jednotlivých karet. Vy si teď můžete vzít do ruky její deník a začít rozvíjet svůj šestý smysl.
Knihy Omega, Cena: 249 Kč
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DÍTĚ SVOBODY
Jax Miller
Freedom Oliver má spoustu tajemství. Žije v malém městě v Oregonu hlavně sama pro sebe, pár jejích přátel a sousedů ví, že pracuje
v místním motorkářském baru; vědí, že je drzá, zábavná a nebojácná. Co nevědí, je, že byla před dvaceti lety zatčena, když zabila svého
manžela, policistu. Nevědí, že dala své dvě děti k adopci. Jednoho dne se dozví, že její dcera zmizela, možná byla unesena. Odhodlaná zjistit,
co se stalo, Freedom sedá na motorku a míří do Kentucky za dcerou. Dává v sázku svůj život a odkrývá léta střeženou identitu.
Knihy Omega, Cena: 399 Kč

NEZAVÍREJ OČI

PRÁSKAČ

Holly Seddon

Jan-Erik Fjell
Dvojí děj se odehrává v New Yorku šedesátých let,
kdy se Vincent Giordano dostává do nechvalně
známé mafiánské rodiny Locatelliů. Projde křest
ohněm a vykonává pro ně špinavou práci, jako jejich věrný pes. Paralelní příběh se odehrává v současnosti ve Fredrikstadu, kde byl zabit nejbohatší
místní muž. O tom, že jde o vraždu kvůli financím,
nemá nikdo pochyb. Z Kriposu přijde mladý superintendant Anton Brekke vést vyšetřování. Svěží,
drzý, hrubý, se slabostí pro ženy a tajnou vášní
k pokeru. Kolegou mu je mladý policejní student
Magnus Torp a společně se pouštějí do rozmotávání složitého klubka událostí až do mazaného finále.

Robin a Sára jsou dvojčata, a přestože si nejsou
moc blízká a ani trochu podobná, vzájemně se
milují. Alespoň do té doby, než je okolnosti v jejich
rodině rozdělí. Teď je jim už přes třicet. Robin žije
sama, trpí agorafobií a záchvaty paniky. Většinu
času tráví chozením po domě nebo pozorováním
protějšího domu a jeho obyvatel z okna ložnice.
Jednoho dne však uvidí něco, co neměla… A Sára?
Ta má, co si vysnila – hezkého muže, nádherné
dítě, dokonalý domov. Je však obviněna z něčeho
hrozného a život nejbližších je v ohrožení, dokud
se nevypořádá s něčím, co se stalo před mnoha
lety. A aby to dokázala, musí najít svou sestru. Sára
však není jediná, kdo Robin hledá…

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

DĚTI KAPITÁNA GRANTA
Jules Verne
Posádka zábavní jachty Duncan vyloví v průlivu mezi Irskem a Skotskem žraloka kladivouna. V jeho útrobách objeví láhev se třemi dopisy, které mají totožný
obsah, ale každý je napsán jiným jazykem – francouzsky, anglicky a německy.
Navíc jsou značně poškozeny vodou, takže je jejich rozluštění ještě o něco složitější. Dopisy obsahují zprávu o ztroskotání lodi Britannia. Majitel jachty lord
Glenarvan neváhá ani vteřinu a vydává se na dobrodružnou záchrannou výpravu. To vlastně znamená obeplout zeměkouli po 37. rovnoběžce jižní šířky…
Knihy Omega, předpokládané datum vydání 18. 6. 2018

ZAČÍT ZNOVU
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Mona Kasten
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Allie Harperová se kvůli studiu stěhuje
do Woodshillu a touží po jediném – začít znovu od začátku. Proto se jí úplně
nelíbí, když jí nezbyde nic jiného než
spolubydlet s arogantním grázlíkem.
Kaden White je sice neuvěřitelně
atraktivní, ale se svým potetovaným
tělem a nestydatým chováním také ten
poslední, s kým by Allie chtěla sdílet
byt. A k tomu ještě hned na začátku
vymyslí seznam pravidel, z nichž to
nejdůležitější zní: V žádném případě
spolu nikdy neskončíme v posteli! Allie
si však záhy uvědomí, že Kaden toho
v sobě skrývá mnohem více, než si původně myslela. A čím lépe se navzájem
poznávají, tím těžší pro ni je odolat
vzájemné přitažlivosti.
Román získal získal prestižní cenu
Lovelybooks 2016 v kategorii „Liebesromane.“
Knihy Omega, Cena: 399 Kč

BĚŽECKÝ KLUB NA KONCI SVĚTA
Adrian J. Walker
Edgar Hill je pětatřicátník, flákač s nadváhou, špatný manžel a ještě horší otec. Život
ho nebaví a nudí se k smrti. Takže když dojde ke srážce Země s asteroidem, která má
katastrofální následky, a Edgar s rodinou nalezne útočiště v kasárnách v Edinburghu,
docela se mu uleví. Jeho svět je o mnoho jednodušší, život snadnější a všechno mu dává
větší smysl. Ale život není nikdy jednoduchý. Když se jednoho dne vrátí z města, kde
pomáhal zachraňovat lidi a shánět potraviny, zjistí, že jeho rodina je pryč. Byla odvezena
na jižní pobřeží k evakuaci z Británie do Austrálie. Musí podniknout úmornou a nebezpečnou cestu pěšky přes zdevastované Spojené království a svést závod s časem, aby
nalezl lidi, které miluje, než je ztratí navždy.
Knihy Omega, Cena: 399 Kč

SPOLEČNOSTI
Josef König
Osm nepatrných okamžiků, osm větších rozhodnutí. Na začátku všeho je vždy velká
tržnice a záleží pouze na tom, jak kdo nakoupí. Ne každý příběh však musí skončit prohrou. Hodnocení už je na jiných. Sbírka jemně propletených osmi povídek zasazených
do současnosti poukazuje na stav dnešní společnosti postavené na bezcitnosti a materiálním životě. Prvotina Josefa Königa, který má za sebou především scenáristickou
tvorbu, přináší minimalistické příběhy že života obyčejných lidí.
Knihy Omega, Cena: 249 Kč

KOŠÍK PLNÝ RAJČAT
Jenny Linford
Téměř každý z nás si jistě oblíbil rajská jablíčka, onu zářivě červenou zeleninu lahodné chuti a výrazného aroma, která hraje nezastupitelnou roli při přípravě mnoha vynikajících pokrmů. Tato kniha však nenabízí pouze nahodilý výčet stokrát viděných
a vyzkoušených receptů – naleznete v ní totiž více než 75 receptů na skutečně originální rajčatové pokrmy, jež těží z charakteristické chuti této fantastické ingredience.
Recepty jsou navíc proloženy zajímavými články, jež se týkají jak šlechtění či pěstování rajčat, tak jejich skladování či zpracování. Sáhněte proto i vy do Košíku plného
rajčat a vytáhněte z něj recept, který nejlépe vyhoví vašim chuťovým preferencím!

PAPÍROVÍ
DUCHOVÉ

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

POULIČNÍ JÍDLO

Julia Heaberlin

Cinzia Trenchi

Carl Louis Fieldman byl kdysi slavný a úspěšný fotograf. Poté ho ale
obvinili z vraždy mladé ženy a svět
se mu otočil vzhůru nohama. Přestože byl zproštěn obžaloby, jeho život se už do starých kolejí nevrátil.
Nyní je Carl starý. Žije v zařízení
pro lidi postižené stařeckou demencí. Když za ním přichází jeho
dcera, aby ho vzala na výlet, netuší,
že už se do ústavu nikdy nevrátí.
A už vůbec nemá ponětí o tom,
že spolu nejsou nijak příbuzensky
spjati. Mladá žena je přesvědčená,
že muž vedle ní je skutečný vrah,
který má na svědomí smrt její sestry. Chystá se zjistit, jestli si Carl
na vraždy pamatuje, a pokud ano,
chce, aby se k nim doznal.

Lahodné, rychlé a levné – právě takové jsou vlastnosti pouličního jídla, rozšířeného a oblíbeného po celém světě. Tato kniha, jež odhaluje mnoho zajímavostí
týkajících se původu jednotlivých pokrmů, obsahuje recepty z různých zemí
světa. Ty si můžete snadno připravit doma, díky čemuž dostane váš jídelníček
punc cizokrajnosti a originality.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

PŘÍRODNÍ SUPERJÍDLO PRO DĚTI A BATOLATA
Shazi Visram, Cricket Azima
Zajistěte svému dítěti co možná nejlepší start do života, že mu poskytnete stravu
bohatou na nepostradatelné živiny, kterou navíc velmi rychle a snadno připravíte.
Shazi Visram – zakladatelka a generální ředitelka společnosti Happy Family Organics, jedné z nejrychleji rostoucích firem vyrábějící biopotravin v USA – a Cricker
Azima, zakladatelka a generální ředitelka The Creative Kitchen vám nabízejí více než
70 osvědčených receptů výhradně přírodních ingrediencí. Recepty jsou určené pro
děti od 4 měsíců do 3 let. Recepty pro kojence (4–12 měsíců) zahrnují jednoduchá
rostlinná a ovocná pyré, včetně špenátového, mangového nebo pyré s quinoou nebo
semínky chia. Recepty pro batolata (1–3 roky) zahrnují třeba avokádovou a kuřecí celozrnnou pizzu; rizoto ze třech druhů fazolí; pečeného lososa s hráškem a rýžovými
kuličkami a mnoho dalších dobrot. Nechybí ani tipy na zdravé smoothies a dezerty.
Knihy Omega, Cena: 349 Kč

ZDRAVÉ ZAŽÍVÁNÍ
Christine Bailey
To, že dobré zažívání je důležité pro naši celkovou
pohodu, je všeobecně známý fakt. Podrážděná nebo nemocná střeva mohou být příčinou
mnoha nemocí i chronických problémů, jako jsou
autoimunitní choroby, alergie, artritida, chronický
únavový syndrom, deprese nebo prudké změny
nálady. A co je horší, problémy se zažíváním trpí
stále více lidí a často jsou velmi těžko řešitelné.
Christine Bailey proto sestavila revoluční 30denní
plán, který netlumí obtíže, ale řeší podstatu těchto
problémů, a to pomocí pěti jednoduchých kroků.
Knihy Omega, předpokládané datum vydání
18. 6. 2018

LORD JOHN
A BRATRSTVO ČEPELE
Diana Gabaldon
Před sedmnácti lety byl otec lorda Johna, vévoda
z Pardloe, nalezen mrtvý s pistolí v ruce. Obvinění, že byl agentem jakobitů, navždy poskvrnily rodinnou čest. Nyní se duchové minulosti probouzí.
Bratr lorda Johna za záhadných okolností obdržel
stránku ze ztraceného deníku jejich zesnulého
otce. Kdosi zneužívá dávné hříchy, aby se rodině
Greyů vysmíval, ale Hal, který má svá vlastní
tajemství, se tím odmítá zabývat a svému bratrovi
přikáže, aby reagoval stejně.
Knihy Omega, Cena: 399 Kč

Diana Gabaldon
Hrdinka bestselleru Cizinka, Claire, se v Bubnech podzimu vrací se svým manželem Jamiem Fraserem, aby společně našli nový život v amerických koloniích. Předchozí román Mořeplavec skončil, když ztroskotali v Georgii v roce 1765, šťastní, že jsou pryč ze Skotska. Ve stejné době
zůstává Brianna Ellen Randallová a její nápadník, historik Roger Wakefield ve 20. století. Brianna teď osiřela, když se její matka vrátila do
minulosti a ona má problém s tím tenhle fakt přijmout. Také je zvědavá na svého otce, kterého nikdy nepotkala, načež objeví tragický kus historie, který muže ovlivnit štěstí jejích rodičů. Tenhle objev ji přesvědčí, aby se sama vrátila v čase a zachránila svoje rodiče. Roger ji následuje.
Knihy Omega, Cena: 499 Kč
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KNIHKUPCI DOPORUČUJÍ
aneb Jaké čtení si vzít na dovču?

MAMINČIN MAZÁNEK
Maminčin mazánek je dle mého názoru
naprosto originální thriller, který se vymyká všem ostatním, které jsem doposud přečetla. Představte si případ, kdy
se v lesním hrobě najde pohřbena matka

V minulém vydání časopisu vám svoje oblíbené knižní tituly představili naši pražští knihkupci. Proto jsme se tentokrát rozhodli zeptat se na doporučení i dalších skvělých knižních
expertů z celé České republiky. A je vidět, že mají opravdu vkus! Sešla se nám dohromady
severská, domácí i dětská literatura. Čtěte dál a nechte se inspirovat.
byste se začali nudit. A podle toho, o jaké
postavě budete číst jako první, se utváří
ony překvapivé momenty. Skvělé oddechové čtení, ideálně k vodě :-).

Doporučuje

Tomáš Ziman
Knihkupec KNIHY DOBROVSKÝ
OC Forum Nová Karolina – Ostrava
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SATURNIN SE VRACÍ
Kdo by neznal Saturnina, humoristickou
knihu, která dokázala pobavit několik generací najednou. Mě samotného Jirotkův
příběh o geniálním sluhovi bavil natolik,
že když se mi do ruky dostal nový Saturnin, tentokrát v podání Miroslava Macka,
neodolal jsem. Byl jsem zpočátku poměrně skeptický, přeci jen napodobit
Jirotkův styl není
opravdu snadné.
Nicméně pan Macek se toho zhostil
výborně, a hlavně
s úctou. Dovedl věrohodně napodobit jazyk i celkovou kompozici. Saturnin se vrací
je volné pokračování,
které navazuje na prv- XYZ, Cena: 299 Kč
ní díl s odstupem jednoho roku. Děj je tentokrát zasazen na
dědečkovo venkovské sídlo a není ochuzen o žádnou důležitou postavu, takže
máme možnost se opět literárně setkat
s již zmiňovaným milým dědečkem, jeho
psím parťákem Neronem (který vystupuje v příběhu nově), tetou Kateřinou,
Miloušem a doktorem Vlachem. Samozřejmě je nutno podotknout, že ačkoli se
jedná o velmi zdařilé pokračování, pár
odchylek od Jirotky stoprocentně najdete. To ovšem neubírá Saturninovi na
kvalitě, a pokud se chcete dobře pobavit,
je kniha Saturnin správnou volbou.
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OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ
Patrik Hartl je českému čtenáři jistě dobře známý. Není to totiž jen spisovatel, ale
především tvůrce úspěšných divadelních
her. Střídavě se věnuje filmové, televizní a divadelní režii, ale když si „odskočí“ k psaní, má z toho kratochvíli široké
čtenářstvo. Jeho kniha Okamžiky štěstí
je opravdový unikát, který na sebe strhl také četnou pozornost. Možná proto,
že je uchopený tak
trochu… jinak. Dá
se totiž číst z obou
stran. Začátek je
konec a konec je začátek, stačí si jen
vybrat! Můžete začít
příběhem Veroniky
nebo jejího bratra
Jáchyma. Jak jste už
Bourdon,
pochopili, jedná se
Cena: 356 Kč
o sourozence, kteří se
po drsné ráně osudu musí o sebe postarat. Kniha je plná zvratů a překvapivých
momentů, tudíž nemusíte mít obavy, že

ROLLING STONES
Kultovní britská rocková kapela, která je na scéně už 56 let, má konečně
svou vlastní publikaci. Zpracování se
zde opravdu povedlo, když jsem otáčela stránkami, připadalo mi, jako kdybych
skutečně nahlédla do života Micka Jaggera, Keitha Richardse, Charlieho Wattsona a Rona Wooda na
začátku jejich slávy.
Jedná se v podstatě o sbírku fotografií Terryho O‘Neilla
a Gereda Mankowitze,
kteří v 60. letech viděli v této začínající skupině potenciál. OdcesKnihy Omega,
tovali proto s nimi
Cena: 999 Kč
na jejich první turné,
aby pořídili legendární snímky, které
najdete právě v této publikaci společně
s citáty, vzpomínkami a rozhovory. Ideální pro skalní fanoušky Rolling Stones.

MISE SATURN
Thriller z budoucnosti. Konkrétně z roku
2066. To je Mise Saturn, která mne, jakožto milovníka vesmíru a sci-fi upřímně
nadchla. Její spoluautor John Sandford je
držitelem Pulitzerovy ceny a druhý autor,
Ctein, zase uznávaný fotograf a velký fanoušek sci-fi. Není se tedy čemu divit, že
když tito pánové dali hlavy dohromady,
vzniklo perfektní dílo pro fanoušky Marťana. Dovedete si totiž představit situaci, že se k naší Zemi přibližuje vesmírné
těleso a k tomu ještě zpomaluje? Žádné
vesmírné objekty tuhle vlastnost přece
nemají. Vláda si je jista, že strůjce této
lodi musí být v technologiích ohromně
napřed. Všechny národy si jsou vědomy
faktu, že pokud se
jim podaří lodi zmocnit, budou mít oproti
ostatním nespornou
výhodu. A tak se začínají psát úplně nové
dějiny vesmírného výzkumu. Garantuji, že
se vám při čtení bude
tajit dech!
Knihy Omega, Cena: 399 Kč

POČÁTEK
Očekávaná novinka letošního roku od
oblíbeného Dana Browna na sebe strhla pozornost okamžitě po jejím vydání.
Brown totiž neustále balancuje na hranici
mezi fikcí a skutečností, hraje si s různými motivy z děl jiných autorů a čtenáře doslova nutí přečíst knihu jedním
dechem. Po obrovském „boomu“, který

Doporučuje
Jaroslava Živorová
Knihkupec KNIHY DOBROVSKÝ
Brno Joštova
MACBETH
Macbeth je výsledkem toho, co se stane, když se král severské krimi nechá
inspirovat ikonickým králem dramatu,
tedy Shakespearem. Taková kombinace
je vskutku zvláštní a neobvyklá. Nesbø se
věnuje především krimi románům a pohádkám, tudíž thriller čerpající ze schématu Macbetha je úplnou novinkou, která
nemá v knižním světě obdoby. Nicméně
v Nesbøho thrilleru se nedočteme nic
o skotském králi, který je přesvědčený,
že dosáhne svého jen
tehdy, když pro to začne zabíjet. Tento Macbeth je skvělým policistou, jehož kariéra
rychle stoupá. Je totiž
schopen udělat takřka
cokoli a ostatním naservírovat poupravenou pravdu. Vrchního
komisaře navíc ovládá Práh, Cena: 399 Kč
touha po drogách, posílená prostředím prohnilého města, kde
se to jen hemží možnostmi, jak je sehnat.
Když ho začnou pronásledovat halucinace, jeho chladnokrevnost se rozvine do
mnohem větších měřítek. Macbeth vás
dozajista zasáhne. Útočí na čtenářovu
psychiku takovým způsobem, že při čtení
zažijete nepopsatelné emoce.

Doporučuje
Ondřej Navrátil
Knihkupec KNIHY DOBROVSKÝ
Galerie Šantova – Olomouc
v literatuře způsobila Šifra mistra Leonarda, se Dan Brown okamžitě katapultoval mezi přední a hojně čtené spisovatele. Počátek se stal hitem letošního roku.
Oblíbený harvardský profesor Robert
Langdon je zpět, aby
navštívil Guggenheimovo muzeum v Bilbau a zúčastnil se tak
konference pořádané
miliardářem Edmondem Kirschem, který
se chystá světu předArgo, Cena: 448 Kč stavit přelomový vědecký objev. Jenže
předem nalinkovaný večer se najednou
zvrtne a Langdon se ocitá v bezprostředním nebezpečí. Doporučuji nejen pro fanoušky Browna. Pokud jím totiž ještě nejste, po Počátku určitě budete!

Doporučuje
Eliška Milská
Knihkupec KNIHY DOBROVSKÝ
OC Nisa – Liberec
společně s dítětem. A aby toho nebylo
málo, jeden je živý a druhý mrtvý. Nikdo
by nechtěl být v kůži detektiv konstábla Charlie Staffordové, jejímž úkolem je
pátrat po pohřešovaných osobách. Jenže
párů, které se ztratily, je víc a víc a tlak na
kriminalisty neobyčejně sílí. Stopy jsou
navíc nejasné a ačkoli
má policie pár vytipovaných podezřelých,
nemůže s jistotou
tvrdit, kdo má tyto
zrůdnosti na svědomí.
Charlie nahlodávají obavy, jestli dokáže
sadistického vraha
zastavit, ale mnohem
Knihy Omega,
horší je pocit, že se
Cena: 329 Kč
možná sama stává
obětí… A to je přesně to, co dělá knihu
tak jedinečnou a co vás především donutí
číst, dokud nebudete na samotném konci.
Skvělý počin pro všechny thrillerové
fanoušky, kteří hledají něco nového,
„neokoukaného“.
PRÁSKAČ
Jako milovnice thrillerů, krimi románů
a detektivek musím zmínit také Práskače,
který bývá shodou okolností přirovnáván
ke krimi Joa Nesbøho. Norský spisovatel Jan-Erik Fjell mě nalákal na svůj debut zejména tím, že si vysloužil označení
„ten, kdo šlape Nesbømu na paty“. Asi se
není čemu divit, díky Práskači se totiž
stal nejmladším držitelem Ceny knihkupců za rok 2010. Byla jsem tedy skutečně zvědavá, protože se tato detektivka
těší oblibě v zahraničí a k nám dorazila
až v tomto roce. Příběh vás nejprve zavede do roku 1960, kdy se Vincent Giordan upíná k vidině lepšího života, která
ho dostane až k rodině italských mafiánů. Slíbí jim absolutní loajalitu a stává
se provozním kasina. Jeho pravým cílem
a zároveň úkolem je odstranit Práskače.
V současnosti je zavražděn nejbohatší
místní muž a je na
superintendantovi
Antonu Brekkerovi,
aby případ vyřešil.
Anton je ale tak trochu floutek a nepoučitelný proutník. Za
zády mu stojí Magnus Torp, mladý policejní student, který
Knihy Omega,
sbírá zkušenosti. NaCena: 349 Kč
skýtá se tedy otázka,
zda policista s duší gamblera a policejní
zelenáč dokáží spolupracovat natolik, aby
případ vyřešili. Nezbývá než doporučit
další skvělou norskou krimi, která se čte
prakticky sama.

Přijďte si k nám do knihkupectví
Knihy Dobrovský vybrat své knihy
léto! Naši knihkupci se na vás těší.

Že vám k cestování stačí chytrý telefon?
Jenže klasický průvodce se vám nevybije, když to zrovna nejméně potřebujete…

DOBRO.DRUH

Ať už se o prázdninách chystáte na Island, do Skotska nebo snad do Izraele, neměla by vám v povinné výbavě chybět chytrá knížečka,
ve které se dozvíte vše potřebné o dané oblasti. Vhod přijde také cestovní deník, abyste si mohli momenty z cestování kdykoli zaznamenat.
Nepřeceňujte sílu internetu a skočte si k nám pro osobního průvodce z papíru. Garantujeme, že vás ve štychu nenechá.

je
Tato kniha kteří
13
všem,
věnována
ím váhají!
s cestován

SPISOVATELÉ JSOU BORCI

Autoři zblízka
T Redakce časopisu F Archiv autorky

užívala propracované a mysteriózní knihy s nádechem nadpřirozena. V mládí byli mými oblíbenými
autory Charlotte Brontëová a Stephen King – a já
si sama ráda připadám jako taková směska jejich
vybroušených spisovatelských stylů!

Sharon Bolton

„V Temných říčních
proudech jsem se postavila výzvě a překročila hranice své dosavadní
tvorby.“
Sharon Bolton je celosvětově známou spisovatelkou krimi románů a thrillerů, která se proslavila
hlavně sérií s mladou vyšetřovatelkou Lacey
Flintovou. Koncem června netrpělivě vyhlížíme
její příjezd do České republiky. Jsme si jisti, že
rozhodně nejsme jedinými Sharoninými fanoušky,
a proto jsme ve spolupráci s nakladatelstvím
Domino uspořádali s autorkou rozhovor. Dozvíte
se tak například, co vedlo Sharon k tomu, aby
se chopila spisovatelského pera, jak se dostala
k tématům, o kterých píše, a kdo je její největší
inspirací při psaní.

DOBRO.DRUH

Jako malá jste snila o tom, že se stanete herečkou a tanečnicí. Kam se ten sen poděl?
Stal se z něho ještě o něco lepší sen – že se stanu
spisovatelkou. A ten se mi splnil.

14

Jak se z vás vlastně stala spisovatelka? Psala
jste ráda už od dětství, nebo jste s literaturou
začala až v pozdějším věku?
Odjakživa jsem milovala příběhy. Dlouhou dobu
mě ale vůbec nenapadlo, že bych je mohla taky
sama tvořit, takže k psaní beletrie jsem se dostala
až později. Myslím, že to začalo námětem na
příběh, o kterém jsem věděla, že ho prostě nemůžu
nechat být. Trvalo pár let, než se mi rukopis podařilo vydat. Ale když jsem uspěla a napsala první
knihu, věděla jsem, že tohle je činnost, kterou bych
chtěla vykonávat celý život.
Proč jste si vybrala žánr temné detektivky
a thrilleru? Přitahuje vás něčím?
Abyste se stali dobrým spisovatelem, musíte psát
příběhy, které vás baví – a já jsem si vždycky nejvíc

těchto nápadů a v jejich zapamatování do doby,
kdy na ně bude ta správná chvíle.

Moje šťastné číslo je
trojka. Takže když se mi
sejdou tři nápady a vidím
mezi nimi určité spojení,
vím, že je čas začít pracovat na nové knize.

Napadlo vás někdy, že se vaše knihy dočkají
takového úspěchu?
Vím, jak těžké pro mě bylo najít nakladatele,
a trvalo dva roky, než jsem natrefila na někoho, kdo
se mé knihy ujal. Když k tomu ale konečně došlo,
byla jsem radostí bez sebe. Ani ve snu by mě ale
nenapadlo, že se moje knihy budou překládat do
tolika cizích jazyků a začnou vycházet po celém
světě. To pro mě bylo neuvěřitelným překvapením
a příjemným bonusem. A jednou z nejkrásnějších
věcí pro mě je, že se mi ozývají čtenáři z celého
světa, lidi, které vůbec neznám a které moje psaní
zaujalo a něčím zasáhlo.

Souvisí to, že jste se odstěhovala z Londýna,
s vaším psaním? Nebyl pro vás londýnský
život dostatečnou inspirací?
Opustili jsme Londýn kvůli manželově práci v Oxfordu. V Londýně se mi pracovalo skvěle a byla
jsem tam spokojená – a v mnoha ohledech by
pro mě bylo jednodušší tam zůstat. Série s Lacey
Flintovou je totiž celá zasazená do londýnských
lokací. Takže procházky po místech, o nichž píšu,
bývávaly mnohem jednodušeji uskutečnitelné, než
jsou teď. Londýn ale pořád miluju, a pokaždé, když
do něj zavítám, si tak napůl přeju, abych tam zase
mohla žít.

Za své knihy jste obdržela mnoho ocenění. Ze
kterého z nich máte největší radost?
Moje první kniha Obětina žádné významné ceny
nezískala, ale byla na mnohé z nich nominovaná,
a to doslova po celém světě. To pro mě znamená
asi nejvíc. Dostala jsem tak jakýsi nepopiratelný
důkaz, že jsem napsala opravdu dobrý příběh.

Kompletní rozhovor naleznete
na našem knižním blogu
www.knihydobrovsky.cz/blog

Myslíte, že byste mohla někdy napsat román
v trošku pozitivnějším žánru?
Asi nerozumím otázce. Říkáte mi snad, že krimi
není dost pozitivní? Jak by mohlo nebýt? Máme tu
přece věčný souboj dobra a zla, k němuž se v současné krimi literatuře přistupuje opravdu zajímavě
a také s ohledem na život a dění v moderním světě.
Krimi romány jsou pro čtenáře velmi vzrušující,
přinášejí jim pocit naplnění, zadostiučinění a také
určitou spokojenost. Všechno na tomto žánru je
přece nutně pozitivní.
Necháváte se při své práci inspirovat tvorbou
jiných autorů?
Všichni spisovatelé jsou a budou ovlivňováni těmi,
kteří tu byli před nimi, a někdy také svými soudobými kolegy. Tohle je přirozené a taky prospěšné.
Kromě Charlotte Brontëové a Stephena Kinga,
které jsem už zmiňovala, miluju Charlese Dickense
a Wilkieho Collinse. Ze současných autorů, jejichž
tvorbu obdivuji, bych zmínila Gillian Flynnovou,
Joanne Harrisovou, Kate Atkinsonovou, Sarah Pinboroughovou. A nesmím samozřejmě zapomenout
ani na svou skvělou přítelkyni Belindu Bauerovou.
Jak se vlastně rodí vaše příběhy? Předcházejí jim nějaké velké přípravy, nebo vznikají
spontánně?
Všude kolem nás je spousta nápadů a inspirace.
Podobně jako ostatním lidem se mi jich v hlavě
za den uhnízdí hned několik. Jste-li spisovatel, spočívá celý trik v rozpoznání budoucího potenciálu

S autorkou se můžete setkat
26. června od 17 hodin na
autogramiádě v knihkupectví
Knihy Dobrovský
na Václavském náměstí.
Sharon Bolton, nositelka prestižní ceny Dagger in
the Library, vyrůstala v hrabství Lancashire a její
raná kariéra zahrnovala příliš mnoho profesí a aktivit, z nichž některé ji dnes uvádějí do rozpaků.
Všech svých mladistvých aktivit se posléze ráda
vzdala, aby se mohla stát matkou a spisovatelkou
(v tomto pořadí). Její knihy byly nominovány na
všechny významné literární ceny určené pro autory
detektivek a thrillerů. Mnohé z těchto nominací
proměnila ve vítězství.
Aktuálně
představuje již
čtvrtou knihu
v pořadí z mezinárodně úspěšné
série s mladou
vyšetřovatelkou
Lacey Flintovou,
která čtenáře
zavede k temným
tajemstvím řeky
Temže…

Domino, 349 Kč

Miroslav Bobek o jeho nové knize
Zoopisník - Zápisky ředitele pražské ZOO

Zoopisník není vaší prvotinou, napsal jste
například i knihu Trojský lev – Ze zápisníku
ředitele zoo. Co bylo podnětem pro vydání
další knihy, proč jste se rozhodl přiblížit lidem
neprobádaná zoologická zákoutí?
Zoopisník plynule navazuje na předchozí výbory mých
sloupků: na Bobky od Bobka, Žirafu na pondělí a Trojského lva. Tato knižní řada postupně prochází určitou
evolucí, takže v Zoopisníku již najdete texty doplněné
mnoha velkými fotografiemi. Ale věřím, že všechny
tyto knihy stále spojuje můj údiv nad fascinujícím
světem zvířat i lidí, kteří se o ně zajímají, a také snaha
hledat nejen zajímavá fakta, ale i nečekané souvislosti.
Přestože kniha čítá desítky příběhů, věřím, že
mnoho z nich jste vyřadil. Podle jakého klíče jste
se rozhodoval, o čem budete čtenářům vyprávět?
Do knížky jsem se snažil vybrat texty, které nebyly
psány jen k určitému dni. A samozřejmě jsem za
pomoci rodiny a přátel vytřídil texty podle jejich
zajímavosti a čtivosti.

Který z příběhů je pro vás nejzásadnější či nejosobnější?
Nejzásadnější jsou pro mne kapitoly věnované narození prvního našeho slůněte anebo transportům koně
Převalského. Rád ale vzpomínám třeba na okolnosti, za kterých vznikaly texty o úhořích. Zdánlivě jednoduchá
otázka položená na Facebooku vedla k téměř detektivnímu pátrání, které jsme si s přáteli nakonec i hodně užili.

Kompletní rozhovor naleznete na našem knižním blogu www.knihydobrovsky.cz/blog

Zoopisník

Grada, 349 Kč

Vychutnejte si jedinečné zážitky ze světa zvířat,
které doplňují zcela výjimečné fotografie. Víte, kdy
se slaví Světový den luskounů? Kolik má úhoř žeber? Kdo založil
muzeum bobků?
Jak to bylo s lanovkou v pražské
zoo? Kudy jezdí
Toulavý autobus?
To všechno
a mnohem víc
se dozvíte, když
si přečtete nový
Zoopisník ředitele pražské zoo
Miroslava Bobka.

Působivý debut, který ve vás
vyvolá řadu emocí
Josef König vystudoval žurnalistiku, pedagogiku a sociální práce. Založil v Olomouci
vlastní divadelní projekt, pro který vznikly
například divadelní hry Hořící ovce a Srdíčka.
Poté započal svoji spolupráci s Českým rozhlasem. Letos v květnu vstoupil do literárního
světa naplno – svou sbírkou povídek s názvem Společnosti, která nepřestává překvapovat od začátku do konce.

Josef König

Jaký to byl pocit, když se váš knižní debut Společnosti dočkal svého vydání?
Je to divné. Když jsem začínal před deseti lety
psát, měl jsem nějakou představu o tom, že bych
vydal knížku, jenže jsem na to „literárně neměl“.
Musel jsem se nejdřív rozepsat, někam se posunout, ale už i tehdy jsem psal pro to, abych něco
vydal. Postupně mě to přešlo a psal jsem spíše pro
radost. O to je vydání Společností teď zajímavější.
Společnosti je ten typ knížky, kterou může člověk číst stále dokola a pokaždé v ní najde něco
nového, hlubšího. Zajímá nás váš pohled – pro
koho vlastně tato kniha je?
Na to je těžké nějak jednoznačně odpovědět. Díky
tomu, že si vlastně „píšu pro sebe“, mě nikdy nenapadlo psát pro konkrétní skupinu lidí. Společnosti
nevznikaly za účelem upozornit na nejrůznější problémy nebo diktovat lidem, jak by měli žít. Vznikly
proto, že mě baví psát, a proto nejsem schopen odpovědět na to, pro jakou cílovou skupinu kniha je.
Máme tedy v knize hledat inspiraci vaším
životem a zážitky?
Vždycky čerpám ze situací, se kterými jsem se

Miroslav Bobek
setkal, ale třeba i zprostředkovaně, když mi o nich
někdo vyprávěl. Povídka je vždy vystavěna alespoň
na zrnku pravdy, i když si ji napíšu tak, jak mě to
baví. Když mi nějaký okamžik přišel silný, tak jsem
ho obalil a stejně tak dalších šest povídek. V ten
moment jsem si řekl, že bych to zkusil spojit.
Zajímalo by nás, jestli v současné době tvoříte
dál a můžeme se v budoucnosti těšit na další texty?
Samozřejmě člověka povzbudí, když mu cokoli
vyjde a já jsem rád,
že kniha byla vydána.
V psaní budu pokračovat
a věřím, že něco nového
vznikne. Aktuálně mám
rozepsanou divadelní
hru, což je trochu komplikovanější záležitost.
Závěrem bychom se
Knihy Omega, 249 Kč
chtěli zeptat, zda jste
sám spokojený s rolí,
kterou Vám společnost aktuálně ušila?
To je zákeřná otázka (smích). Myslím si, že díky
tomu, kde jsem pracoval, tak jsem si dokázal svou roli
udělat tak, že jsem relativně spokojený. Nicméně i tak
musíme všichni přijmout určitá pravidla, abychom
vůbec mohli součástí společnosti být. Záleží pak na
tom, jestli s tím člověk bude nebo nebude za dobře.
Já se s tím podle mě zatím peru obstojně (smích).

DOBRO.DRUH

V květnu vyšla vaše kniha Zoopisník Miroslava
Bobka. Je napsaná z pohledu ředitele pražské
zoo, nebo z pohledu milovníka zvířat?
Bylo by špatné, kdyby ředitel zoo nebyl současně milovníkem zvířat, takže jistě z obou pohledů. Současně
jsem však Zoopisník psal i z pohledu popularizátora
a zvídavého badatele. Doufám, že je to z něj znát.
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MUSÍM TO VĚDĚT

ČERSTVĚ NA PULTECH

Karen Cleveland

HORKÉ NOVINKY
NA LÉTO!
V TAKOVÉM
DUCHU SE
NESOU I NAŠE
DOBRO.VINKY.
CO VYŠLO ČI
PRÁVĚ VYCHÁZÍ?
PODÍVEJTE SE NA
NAŠE TIPY, ABY
VÁM TO NEJLEPŠÍ
NEUTEKLO.

Co uděláte, když zjistíte, že všechno, čemu jste dosud věřili, byla lež? Vivian pracuje
jako analytička CIA. Dlouhá léta se snaží s týmem kolegů odhalit členy ruské spící
buňky na území Spojených států. Poté co se jí podaří proniknout do počítače jednoho ruského špiona, narazí na složku tajných agentů. Na první pohled pět obyčejných
lidí. Jenže stačí pár kliknutí a vše, na čem Vivian záleží, je náhle v ohrožení – práce,
manžel i její čtyři děti. Vivian slíbila, že bude chránit vlast před nepřáteli. Ale komu
teď může věřit?
Motto, Cena: 349 Kč

ARTEMIS
Andy Weir
Autor celosvětového hitu Marťan se znovu hlásí o pozornost milionů čtenářů: tentokrát sci-fi thrillerem z blízké budoucnosti, kriminálkou odehrávající se na Měsíci.
Jazz Bašarová pracuje jako kurýrka. Občas i nelegálního, čili pochopitelně lépe
zaplaceného zboží. Jak jinak přežit v Artemidě, jediném městě na Měsíci, když si tu
poctivě vyděláte sotva na jídlo? Když ani příležitostné pašování nestačí na slušnější
bydlení? A když navíc musíte splatit docela vysoký dluh? Všechno se ale změní v okamžiku, kdy Jazz dostane nabídku provést velkou věc. A to za odměnu tak závratnou,
že se prostě neodmítá. Jenže tahle zakázka, jí brzy přeroste přes hlavu — zaplete se
totiž do vysoké hry, v níž jde o ovládnutí Artemidy. A kterou by nemusela přežít…
Knižní klub, Cena: 349 Kč

PANSKÝ DŮM A JEHO DCERY
Anne Jacobsová
Druhý díl rodinné ságy. Marie a Paul Melzerovi si užívají rodinného života, ale
jejich štěstí netrvá dlouho. Vypukla první světová válka a muži musí narukovat na
frontu. Paul jako dědic průmyslnické rodiny je zpočátku zproštěn vojenské povinnosti, neboť víc než na frontě je potřebný doma jako odborník v továrně. Jenže
i on začátkem února 1916 dostane povolávací rozkaz – a právě v den, kdy Marie
porodí jejich dvojčata. Marie se však nezalekne žádné překážky. Velice brzy pochopí, že je na tom melzerovská textilka špatně, a pustí se do boje za zachování
rodinného dědictví. Její pomoc potřebují i obě švagrové Kitty a Elisabeth. Později
ale Marie dostane zlou zprávu, že Paul padl do zajetí. A záhy nato se objeví jeho
přítel, elegantní Ernst von Klippstein, který čím dál víc vyhledává její blízkost…
Knižní klub, Cena: 399 Kč

EXIL
James Swallow
Nomád hrozil jen výbuchem. Tady tiká atomová bomba. Marc Dane, hrdina mezinárodního
bestselleru Nomád, se vrací v novém, akcí nabitém thrilleru, aby svedl další neúprosný
závod s časem v boji proti neúnavným nepřátelům a nemilosrdným fanatikům. Zavede ho
tentokrát do tajného vězení CIA, mezi mrakodrapy v Dubaji, na bouřemi ošlehané vrtné
plošiny u afrických břehů či do starobylé podzemní chodby a jeskyně pod Neapolí. A bude
to opět boj o přežití…

T Kateřina Svobodová
F Archiv

Knižní klub, Cena: 399 Kč
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ZRADA
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Martina Cole
Martina Cole zůstává věrna tomu, co umí nejlépe: píše ponuré, drsné příběhy zasazené
do londýnského podsvětí. V tomto prostředí platí dvě absolutní pravidla – úcta k rodině
a nenávist k jejím nepřátelům. Aiden je odhodlán se o svou rodinu postarat ve všech ohledech. Je obávaný muž, ale rodina se na něj může plně spolehnout. Otázkou zůstává, jestli
se i Aiden může spolehnout na svou rodinu…
Domino, Cena: 349 Kč

VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ
Margit Slimáková
Jak zvládat jídlo, kariéru, rodinu, péči o sebe, kritiku, věk a chuť na čokoládu?
Jak dát tělu to nejlepší v dnešní uspěchané době? Tipy od nejvlivnější české
expertky v oblasti zdravého životního stylu. Jsme obyvatelé přepychové části
Země. Máme dostatek vody a jídla. Můžeme studovat podle chuti a zájmů,
většina z nás si vybírá, co bude v životě dělat. Pokud onemocníme, jsme
obklopeni kvalitní dostupnou péčí a blahobytem. Zároveň jsou ale mnozí
věčně unavení, přejedení, nespokojení a stále ve spěchu. Může to být jinak?
Ano! Univerzální recept nemám, ale nabízím střípky ověřených doporučení
a nápadů, jak o sebe v tomto hektickém světě co nejlépe pečovat.

TEN, KDO JINÝM
JÁMU KOPÁ

BizBooks, Cena: 399 Kč

Jan Holan, Martin Bartůněk
Být hrobníkem na divokém západě
není žádná legrace. Starý americký
západ, který najdeš na stránkách
této knihy, je ale ještě o něco
divočejší, než byl ten skutečný.
Hrobník Jáchym totiž vůbec netuší,
co ho v příští chvíli čeká. Jeho osud
máš totiž ve svých rukou ty, milý
čtenáři. Jen na tobě záleží, jestli had,
kterého Jáchym praštil lopatou, je
pouze omráčený, nebo zabitý. Jen ty
rozhodneš, zda náčelník rudokožců
dostane do rukou válečnou sekyru.
Podobných napjatých situací na
tebe čeká opravdu hodně. Chceš
to zkusit? Jestli ano, otevři knihu
a pusť se do hry.
Portál, Cena: 235 Kč

LÁSKOU JI NESPOUTÁŠ
Atticus
Love Her Wild je sbírkou veršů mladého autora, který si získal srdce přes půl
milionu fanoušků na sociální síti Instagram. Časopis Teen Vogue ho označil
za nejzajímavějšího básníka, kterému je třeba věnovat pozornost a magazín
Galore za autora, jehož slova si lidé nejčastěji tetují na kůži. Své čtenáře
okouzlil upřímností a pokorou, s jakou vystihuje ty nejdrobnější a zároveň nejzásadnější okamžiky. První náznak nové lásky, nezkrotnost ženské duše, noční
projížďky krajinou při poslechu oblíbené hudby nebo jen požitek z kvalitní
whisky. Jeho krátké a úsporné verše vám zůstanou v paměti a probudí vaši
touhu po dobrodružství…
Ikar, Cena: 349 Kč

ŽENA, PO KTERÉ SE SLEHLA ZEM
Lone Theilsová
Novinářka Nora Sandová z Dívek z trajektu se vrací! Brutální deportace nelegálních imigrantů, mezinárodní korporace, pokusy na lidech, zázračný lék na
nadváhu a dokonce iránský jaderný program… Tyto události spojuje více, než se
může na první pohled zdát. Nora Sandová stojí před největší výzvou své kariéry.
Iránský nositel Nobelovy ceny, který se řadu let brání mediální pozornosti, nyní
usiluje o azyl v Dánsku, a proto souhlasí s poskytnutím jednoho jediného rozhovoru právě jí. Má jeden požadavek: Nora musí najít jeho milovanou ženu Aminu,
která zmizela kdesi v Londýně během útěku z Iránu. Pátrání po spisovatelově
ženě zavádí mladou novinářku do míst, jaká by si nedokázala představit ani
v tom nejhorším snu…
Ikar, Cena: 349 Kč

TO MI ZAPLATÍŠ
Lisa Jackson

Domino, Cena: 349 Kč

BALÍČEK: PSYCHOTHRILLER
Sebastian Fitzek
Poté, co mladou psychiatričku Emmu Steinovou znásilnil neznámý muž čekající na
ni v jejím hotelovém pokoji, přestala vycházet z domu a uzavřela se do sebe. Stala
se třetí obětí psychopata, kterému novináři dali přezdívku Holič, protože předtím,
než své oběti zavraždí, oholí jim vlasy. Bezpečně se cítí jen ve svém malém domě –
ovšem jen do té doby, než ji pošťák jednoho dne požádá, aby převzala balíček pro
souseda, jehož jméno Emma nezná a nikdy ho ani neviděla…
Anag, Cena: 329 Kč
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Na začátku byl nevinný kanadský
žertík, na konci tragédie. Před
dvaceti lety se na letním táboře
ztratily dvě dívky – jedna z nich se
pravděpodobně utopila, druhá se
stala obětí uprchlého zločince. Nyní
byly na místě bývalého tábora nalezeny lidské ostatky. Případ vyšetřuje
policie, ale sjíždějí se tam i bývalí
účastníci tábora. Chtějí zjistit, co se
tehdy vlastně stalo – ale pak dostane
každý z nich výhružný vzkaz: To mi
zaplatíš.
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ALPY
Dieter Maier
Prozkoumejte drsné, ale kouzelné alpské království z kamene a ledu.
Díky silnicím přes horské průsmyky dnes může nádherná panoramata
rozkládající se od Vídně až po Nice obdivovat každý. Vydejte se k alpským vrcholům a objevujte přírodní krásy, malebné horské vesničky
i geologické a historické zajímavosti. V této knize najdete 50 tipů na
výlety po nejatraktivnějších vysokohorských silnicích doplněných více
než 200 barevnými fotografiemi.
REBO, Cena: 299 Kč

JINÁ GABRIELA
KOUKALOVÁ

JIČÍNSKÉ POLE MRTVÝCH

Martin Moravec,
Gabriela Koukalová

Za městem Jičínem na cestě k Zebínu je ohrazená louka. Na ní se od pradávna
pohřbívaly oběti morových epidemií, ale také popravení zločinci, sebevrazi
a kacíři. Jednoho dne se na této louce objeví mrtvé tělo velíšského lesmistra. Je
přivázaný ke stromu, má rozpárané břicho a na čele krví namalované satanské
znamení. Majitel panství, Mikuláš Trčka z Lípy, se pokusí zločin utajit, protože
se bojí, aby ho nezačala vyšetřovat utrakvistická konzistoř.

Zažila slávu, úspěchy, medaile. Ale taky
spoustu okamžiků, o kterých dosud
nikomu neřekla. O některých proto, že
se bála, o dalších proto, že se styděla.
Teď je Gabriela Koukalová poprvé
odhaluje ve své biografii. Vychází
sportovní i osobní zpověď nejlepší
biatlonistky naší historie. Mistryně
světa, olympijské medailistky, vítězky
Světového poháru.
Koukal Petr, Cena: 399 Kč

Vlastimil Vondruška

Moba, Cena: 299 Kč

CUKRFREE - KUCHAŘKA PRO MALÉ
I VELKÉ
Jana Dell Plotnárková, Janina Černá
Cukrfree kuchařka pro malé i velké je nepostradatelnou knihou pro každého, kdo se zajímá o zdraví nejen svoje, ale i celé své rodiny. Najdete
v ní více než 120 unikátních receptů s minimálním obsahem cukru,
a s ideálním poměrem pro tělo prospěšných zdravých tuků a bílkovin.
Sevruga, Cena: 499 Kč

JAN KRAUS:
MŮJ SOUKROMÝ BUZYNES
Jan Kraus
Knížka o veškerém mém byznysu. O tom, který jsem dělal ve škole, na
jízdárně, s mým otcem, s vojáky, s mojí první ženou, s bytem, s divadlem i s televizí. Nejsem a nechtěl jsem být byznysmenem. Ale byznys
mi pořád lezl do života. Buď proto, že nebylo na živobytí, nebo proto,
že padl komunismus. Pokaždé mi výrazně změnil život. Byznys nejsou
jen příjmy, výdaje, zisky atd. Ale především příběh, který chodí s ním.

THE CROWN

DOBRO.DRUH

Robert Lacey
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Elizabeth Mountbatten nečekala, že
její otec zemře tak náhle, a tak mladý.
Navíc za sebou zanechal prázdný
trůn a vládu nad Britským impériem.
Veškerá zodpovědnost nyní přechází na
mladou Elizabeth, která má už tak co
dělat se svými dvěma dětmi. Sledujte
i vy životní cestu ženy, která se musela
naučit, jak se stát královnou.
Knihy Omega, Cena: 599 Kč

BizBooks, Cena: 329 Kč

TEMNÉ ŘÍČNÍ PROUDY
Sharon Bolton
Mladá policistka Lacey Flintová si je velmi dobře vědoma, jak může být
Temže nebezpečná – přesto na řece bydlí, pracuje a navzdory všem varováním v ní i plave. Za horkého letního dne zahlédne na vodě mrtvé tělo.
Lacey slouží u námořní jednotky Metropolitní policie, a proto ví, kolik tragických úmrtí má řeka na svědomí. Všechny instinkty jí ale napovídají, že
tento případ je jiný. Kdo byla ta žena a proč je pečlivě zahalena do bílého
pohřebního roucha?
Domino, Cena: 349 Kč

NORKOVÝ KOŽICH ZA HRST VLOČEK
Inna Rottová
Mimořádně autentické povídky (a novela) známé české autorky, inspirované jejími unikátními zážitky z doby nacistické blokády Leningradu. Spisovateka Inna
Rottová, která blokádu osobně zažila jako pod tíhou doby předčasně dospívající
dívenka, je jedním z posledních očitých svědků této události, v České republice
asi vůbec posledním.
Bondy, Cena: 249 Kč

NIKDYUŠ
Jessica Townsendová

ČÍ JE TO KOSTRA?

Morrigan Crowová je prokletá. Narodila se v ten nejnešťastnější den a všichni
ji obviňují, že má na svědomí každou místní pohromu. A co je horší, kvůli
kletbě je odsouzena zemřít v den svých jedenáctých narozenin. Pak ale potká
Jupitera Northa, podivného muže, který ji dostane do tajemného světa Nikdyuš. Aby tu Morrigan mohla zůstat v bezpečí před hrozivou kletbou, musí
najít způsob, jak úspěšně absolvovat zkoušky. Objeví nakonec svůj mimořádný talent?

Cap Henri, Martin Raphaël

Albatros, Cena: 299 Kč

SENZAČNÍ SBÍRKA ZVÍŘAT DOKTORA
PROKTORA
Jo Nesbø
Existují tajemství tak strašlivá, ale zároveň důležitá, že je nelze dál skrývat. Kolem nás žijí záhadné bytosti, o nichž jste nikdy neslyšeli! Odhalení přináší senzační sbírka doktora Viktora Proktora! Ten shromáždil informace o děsivých
zvířatech, jejichž existenci se před vámi policie a úřady snaží utajit. Seznamte
se s těmito fascinujícími tvory, abyste věděli, čemu budete čelit, až se jednoho
dne ocitnete v nesprávný čas na nesprávném místě.

Překvapivě zábavná knížka, která nadchne malé zvídavce a budoucí vědce. Kostra
je neuvěřitelně fascinující součást těla.
Z čeho se skládá? Jak funguje? Lze na
první pohled rozeznat lidskou kostru od
gorilí nebo rozlišit lebku želvy od lebky
jiného zvířete? Neobvyklá encyklopedie, jejímž autorem je uznávaný vědec,
vysvětluje, co to vlastně kostra je, k čemu
slouží a jak se po staletí vyvíjela. Ale
nebojte se, na čtenáře nečeká žádný
nudný výčet faktů. Díky odklápěcím
klopám a výstižným, vtipným ilustracím
se děti vše dozvídají naprosto přirozeně,
jako by procházely interaktivní výstavou
v muzeu.
Host, Cena: 459 Kč

Kniha Zlín, Cena: 249 Kč

MÍSTA, KTERÁ MUSÍTE NAVŠTÍVIT,
NEŽ NAVŽDY ZMIZÍ
Jasmina Trifoni
V této knize najdete kromě spousty fotografií i celou řadu klenotů planety
Země. Nechybí zde výjimečné památky různých kultur, od archeologických
nálezů v afghánském Bámjánském údolí až po nejrůznější divy světa v Sýrii.
Na naší planetě se nachází i nenahraditelné přírodní bohatství, kupříkladu
v národních parcích v Demokratické republice Kongo.
Knihy Omega, Cena: 799 Kč

MANŽELKA MEZI
NÁMI

STÍNY NAD ZÁLIVEM
Lucy Clarkeová
Před sedmi lety unese dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu.
A na pevninu se vrátí jen jeden…Sářin syn Jacob sice před sedmi lety přežil,
ale na své narozeniny, v den neblahého výročí, zmizí beze stopy. Postupně se začínají vynořovat nová i stará tajemství a komunitu na poloostrově
Sandbank plíživě ochromuje napětí a nezodpovězené otázky. Sára je stále více
a více zoufalá a přestává věřit všem, které zná a kterým dosud důvěřovala –
a dobře dělá… Co se vlastně před sedmi lety událo? Jak to, že v komunitě, kde
se pořád někdo dívá, zrovna tehdy nikdo nic neviděl? Kdo všechno a proč má
důvod tajit, co se doopravdy stalo?
Cosmopolis, Cena: 369 Kč

Ponořte se do příběhu Vanessy Thompsonové… Budete si myslet, že čtete o žárlivé
ženě, která je posedlá snoubenkou svého
bývalého muže. Bude vám připadat
příšerná a pochopíte, proč ji manžel
opustil a našel si náhradu. Budete si jistí,
že znáte všechny jejich pohnutky i detaily
tohoto milostného trojúhelníku. Jenže ať
už si myslíte cokoli, mýlíte se. Dokážete
číst mezi řádky a odhalit pravdu dřív, než
obrátíte na poslední stránku?
Motto, Cena: 349 Kč

DOBRO.DRUH

Hendricks Greer, Sarah Pekkanen
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101 VĚDECKÝCH EXPERIMENTŮ
Neil Ardley
Jsi školou povinné dítě, které se zajímá o přírodu nebo techniku? Chceš se dozvědět, jak funguje oko, a sestrojit si jeho model? Přitahuje tě elektřina a rád(a)
by sis vyrobil(a) třeba elektromagnet nebo baterii? A co si tak udělat domácí
duhu nebo sopku a vypěstovat si krápník či plíseň? Nebo si radši vyrobíš jeřáb,
kompas, teploměr, flétnu nebo trubku? Pak je tato zábavná a poučná knížka
přesně pro tebe. Autor přitažlivou formou přibližuje dětem od 8 do 12 let svět
vědy a techniky.
Knihy Omega, Cena: 199 Kč

BEZ CUKRU V POHODĚ A NAPOŘÁD

PRVNÍ REPUBLIKA

Sarah Wilsonová

Angelo Purgert

Druhý díl úspěšné knížky Sladký život bez cukru. Autorka Sarah Wilsonová je
o tři roky starší a má o tři roky víc zkušeností s tím, jak žít bez cukru (hlavně
tedy fruktózy). Za tu dobu stačila svůj životní styl do detailů vypilovat a svoje
praktické poznatky teď předkládá čtenářům. „Bez cukru, v pohodě a napořád“ je
návod na to, jak se v režimu minimální spotřeby cukru dlouhodobě stravovat po
absolvování osmitýdenního odvykacího programu, který byl jádrem první knihy.

Charitativní fotografický projekt
Angelo Purgerta, který zachytil společenskou atmosféru první republiky.
Prostřednictvím jeho snímků obraz
tehdejší doby ožívá a zhmotňuje
se. Dokázal vdechnout život lidem,
okolí i přírodě. Kniha vychází v rámci
stoletého výročí založení republiky.
Součástí tohoto velkolepého vydání je
i fotografie Dáma s psíkem, která byla
zařazena do stálé sbírky Národního
muzea fotografie České republiky.

EXTRÉMNÍ PROMĚNA – CELOŽIVOTNÍ
ÚBYTEK NA VÁZE V 21 DNECH

Knihy Omega, Cena: 999 Kč

Chris Powell, Heidi Powell

BETA Dobrovský, Cena: 379 Kč

Odborníci na proměny Chris a Heidi Powellovi vám ve své nové společné knize
„Extrémní proměna“ nabízejí osvědčený návod na hubnutí a udržení váhy, který vám
změní život. V této knize naleznete detailní plán, jak změnit své zdraví za pouhých
jednadvacet dní. Ať už chcete zhubnout poslední kila, která vám zbyla po porodu,
nebo zhubnou radikálně, tento program vám pomůže změnit život nastálo. Už
za pouhé tři týdny můžete dosáhnout extrémní proměny, budete-li se řídit kroky
uvedenými v této knize.
Anag, Cena: 349 Kč

HOŘÍCÍ STRÁNKA
Genevieve Cogman
Když je vaší úlohou zachránit den – kde začnete? Irene, agentka Neviditelné
knihovny, má pevné zásady, zvláště ve zkušební době. Jenže co si počít, když
cesta domů je v plamenech a východy z mnoha realit jsou nefunkční? A navíc je to
Alberich s plánem na zničení celé Knihovny. Irene a její pomocník Kai jsou vysláni
do Petrohradu, aby této hrozbě zamezili. Jenže je tu i Alberich a plánuje atentát.
Vhodná příležitost překazit jeho plány a Knihovnu zachránit.

DOBRO.DRUH

100% DOSPĚLÝ
– KDY, JAK A PROČ
DOSPÍVÁME
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Jakmile děti povyrostou a dosáhnou
puberty, začnou se jejich těla měnit
a vyvíjet. S tím logicky vyvstanou
všechny možné otázky. Některé změny,
které puberta přináší, mohou být radostně očekávané nebo naopak působit
téměř děsivě. S dospíváním přicházejí
kromě radostí také starosti, potíže
a problémy, s nimiž se kluci i holky
musí naučit vypořádat. Některé z nich
se týkají především dívek, jiné kluků,
ale některé čekají dívky i chlapce. Proto
je také kniha rozdělená do tří částí.
Knihy Omega, Cena: 199 Kč

Knihy Omega, Cena: 379 Kč

PAPÍROVÍ DUCHOVÉ
Julia Heaberlin
Carl Louis Feldman kdysi býval uznávaným fotografem. Poté byl však obviněn
z vraždy mladé ženy a následně zproštěn obžaloby. Ve stáří se stal pacientem pewčovatelského ústavu pro lidi postižené demencí. Nyní za ním přichází jeho dcera, aby
ho vzala na výlet. Carl však netuší, že tato dívka jeho dcerou není a že se do ústavu
už nikdy nevrátí… Starého pána dohnala jeho minulost. Mladá žena za volantem auta
je přesvědčená, že muž vedle ní je skutečný vrah, který má na svědomí smrt několika
dívek včetně její sestry Rachel. Jejím cílem je zjistit, zda si Carl na vraždy pamatuje,
a pokud ano, chce, aby se k nim doznal.
Knihy Omega, Cena: 399 Kč

Vybrané tituly zakoupíte v kamenných prodejnách nebo na našem e-shopu www.knihydobrovsky.cz

Nádherné, smutné a plné napeěˇtí

STÍNY NAD ZÁLIVEM LUCY CLARKEOVÉ
Myslíte, že vám mráz po zádech může běhat jen při čtení krvavých thrillerů?
T Markéta Šlaufová

Lucy Clarkeová a její novinka Stíny nad zálivem vás přesvědčí, že napětí umí vystavět
i bez krvavých vražd. Stačí se jen podívat „pod povrch“ dlouholetých vztahů, přátelství
a pospolitosti, kde se skrývají staré rány, tajemství a lži.

Otvírají se staré rány,
vynořují se stará
tajemství, a hlavně
– ukazuje se, že
všichni lžou.
Někdo v banalitách, někdo se snaží
ututlat své fatální selhání, někdo se

lží snaží chránit své milované. Jisté je
jen to, že tajemství a svou „Pandořinu
skříňku“ má úplně každý.
Lucy Clarkeová mistrně staví příběh,
ve kterém nejprve vše plyne klidně
a pozvolně, skoro až v „prázdninovém
režimu“. A pak přijde onen vodopád
lží a vlna strachu a smetou vše, co bylo
dosud řečeno a co si čtenář myslel.

Dokonale vykreslená
psychologie postav
čtenáři nabízí vhled
do myslí všech
hrdinů, kteří lžou
nejen navenek, ale
i sami sobě.
Clarkeová příběh pomalu rozmotává
a zase zamotává tak, že vás udržuje
v neustálém napětí. Brzy pochopíte, že
hranice mezi pravdou a lží je zde opravdu tenká a že se až do poslední stránky
nezbavíte plíživého mrazení, které vám
svými odhaleními zprostředkovává.
Nad postavami i nad vámi bude viset
temný stín…

Cosmopolis, 369 Kč

„Bylo to téměř dokonalé. Byly jsme nejlepší přítelkyně. Trávily jsme každé léto na písečné pláži, v chatách, které spolu sousedily. Otěhotněly jsme v témže roce – a synové se nám narodili tři týdny po sobě. Naši chlapci vyrůstali na pláži, která pro ně byla dětským hřištěm. Tenkrát se zdálo být nemožné, že by mezi nás něco mohlo
vstoupit. A přece, dokonalost je vysoká věž, na níž lze tančit – a dole není nic, jen velmi hluboká propast…“

DOBRO.DRUH

Představte si tichý poloostrov na jižním
pobřeží Anglie, kde v plážových chatkách tráví rodiny celé léto. Během doby
se z většiny z nich stali přátelé a klidné,
až idylické prázdniny v téhle milé komunitě a pohodové atmosféře jsou pro
ně vrcholem roku. Ale pak se jednoho
dne stane obrovská tragédie. Desetiletý
chlapec Marley se utopí…
O sedm let později, přesně v den toho
neblahého výročí, zmizí další chlapec.
Tentokrát je to sedmnáctiletý Jacob,
který byl tehdy Marleyho nejlepším
kamarádem a ve vodě se v tu osudnou
chvíli nacházel s ním. A jako kdyby tohle zmizení otevřelo stavidla – během
pátrání po Jacobovi se začíná postupně
a pomalu vynořovat i pravda o tom, co
se doopravdy stalo před sedmi lety.
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CESTUJTE PO STOPÁCH
OSOBNOSTÍ, ZA POZNÁNÍM
ČI NA MÍSTA, KTERÁ MOŽNÁ
BRZY NAVŽDY ZMIZÍ
Jsme rádi, že vám konečně můžeme popřát krásné léto! Po dlouhých chladných
dnech, které jsme se snažili zpříjemnit kvalitním čtením, můžeme načerpat
vitamin D a díky prázdninám a dovoleným také objevovat nová místa. Na
následujících stránkách najdete několik tipů na knihy, v nichž získáte mnoho
inspirace na letní cesty. Podíváme se po celém světě a slibujeme, že alespoň
jeden tip může vyzkoušet každý z vás – mladší i starší, s autem i bez, sami
i s doprovodem, s vysokým rozpočtem i se stovkou v peněžence.
T Lucie Černá F Archiv

Putování začneme jak jinak než v naš
í vlasti. A protože
letos slavíme 100 let existence naší
země, půjdeme
právě po jejích stopách.

DOBRO.DRUH

ČESKÉ DĚJINY –
100 PAMÁTNÝCH
MÍST
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České dějiny od Jana
Kvirence, zabývající
se stovkou památných
míst po celé České republice, je velkoformátová, těžká a opravdu
bohatá publikace,
kterou doporučujeme
prolistovat naprosto
každému. I když můžeme mít občas pocit,
že za námi Čechy žádné úspěchy nestojí, po
prohlédnutí této knihy
a následné výpravě za
Grada, 899 Kč
vyobrazenými místy
na nás opět dýchne
jakási česká pýcha a hrdost na náš národ.

Díky stu památných míst, které
jsou rozesety po celé naší
republice, nejen v Praze, možná
zjistíte, že nedaleko od vás leží
jeden ze skvostů historie Koruny zemí českých. V knize je
každé ze stovky míst popsané,
a navíc doplněné autentickými dobovými texty, díky nimž
vaše bádání a cestování získá
naprosto jiný rozměr. Skoro jako
byste tam byli. Občas ani není
třeba cestovat daleko, stačí mít
oči otevřené a objevovat.

případě nebude třeba opustit náš
kraj, dokonce se naším dopravním prostředkem může stát
obyčejné jízdní kolo. Naproti
tomu místa, která navštívíme,
obyčejná rozhodně nebudou.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ
CYKLOTRASY
Číslice sto a Česká republika
dominuje i publikaci Nejkrásnější české cyklotrasy. Jak už
název prozrazuje, ani v tomto

Ottovo nakladatelství, 299 Kč

Vyberte si, zda se chcete na svém
výletě převážně kochat přírodou,
nebo raději objíždět zajímavá
historická místa. Specialitou
knihy jsou QR kódy, které stačí
nasnímat a do vašeho chytrého
telefonu se přenesou vybrané
trasy. Už nikdy nebudete na cestách ztraceni (tedy pokud se vám
nevybije baterie). Samozřejmostí
jsou u každého záchytného bodu
také praktické informace o místě
a užitečné kontakty. Kolu zdar!

Do nekonečna a ještě dál
…tam nás může cestov

ání zavést. Obohatí nás totiž
nejen o poznatky, ale také o vzpomínk
y a prožitky,
které už nám nikdo nevezme. Protož
e jsou místa, která
už tu možná za několik let nemusí být
.

Od turisticky zajímavých a vyhledávaných
míst, kde se to návštěvníky povětšinou v létě
opravdu hemží, se přesuneme někam, kde
nám bude poněkud temněji a chladněji. O to
dobrodružnější tato výprava však bude.

Prostor, 447 Kč

V knize Raději zešílet
v divočině se ocitáme
na Šumavě – což by
nebylo nic neobvyklého, toto pohoří je
zvláště díky své přírodě opravdu oblíbené
nejen v zimě. Jsou tu
však jistí obyvatelé,
kteří se do klasických
prázdninových radovánek přece jen tolik
nehodí.

Jsou to šumavští poutníci, kteří se rozhodli
vyměnit konzumní život podle přesně daných
schémat za život v končinách, kde jim nikdo
nebude diktovat, co mají dělat. Vyměnili ruch
velkoměsta za samotu. To, co je k tomuto
kroku přivedlo, nám v 8 rozhovorech s těmito samotáři nastíní Aleš Palán a o fotografie,
které zachycují atmosféru těchto setkání
i život samotných poutníků, se postará Jan
Šibík v knize Raději zešílet v divočině.
Pravděpodobně nejde o klasického průvodce
na cesty, ale možná vás to pobídne k tomu
vyzkoušet si asketičtější a divočejší způsob
fungování. Zkuste překročit komfortní zónu
a možná zažijete nezapomenutelnou dovolenou – třeba na prodlouženém víkendu
pod širákem.

MÍSTA, KTERÁ MUSÍTE NAVŠTÍVIT,
NEŽ NAVŽDY ZMIZÍ
A nejde jen o Mrtvé moře, které vás pravděpodobně napadne jako první. Po celém
světě jsou desítky míst, jejichž existence je
v opravdovém ohrožení. Ať už se jedná o přírodní krásy, či kulturní památky, lidé je svým
působením odkazují k záhubě – ozbrojené
konflikty, náhlé změny klimatu, nekontrolovaný rozvoj měst a turistiky, znečistění
životního prostředí – to vše se může postarat
o to, že některá nádherná místa už za krátkou
dobu zmizí.
Místa, která
musíte navštívit,
než navždy zmizí,
je pokladem,
který kromě
toho, že obsahuje
množství fantastických barevných
fotografií toho
nejkrásnějšího
na naší planetě,
Knihy Omega, 799 Kč
vyjadřuje také
snahu apelovat na
všechny obyvatele Země, aby si své přírodní
i kulturní dědictví více chránili.
Poznejte ta nejohroženější místa a památky,
jejichž přeměnu lze sledovat ze dne na den –
Ledovcový fjord v Ilulissatu, na nějž působí
globální oteplování, Benátky, které ničí bezohlední turisté, Gadameš, jen se kvůli válce
stal z perly pouště městem duchů, Selousovu
rezervaci, které berou život pytláci.
Při pohledu na krásné fotografie máte chuť
všechna místa procestovat a poznat, ale při
čtení textu mrazí. Doufáme a věříme, že každý z nás bude mít příležitost alespoň jedno
z těchto míst někdy navštívit.

A jak už jsme zmiňovali, cestovat po naší
republice i po světě můžete téměř jakkoliv,
nemusíte mít peníze ani auto, vlastně občas
stačí jen nadšení, chuť a nějaké popíchnutí
typu „ty ses zbláznil/a, to nedáš.“

DOMINIKA NA CESTĚ JIŽNÍ
AMERIKOU
A přesně to je příběh Dominiky a její motorky. Sama Dominika jezdí na tomto stroji
již od 13 let a ve svých jednadvaceti už na ní
procestovala celou Evropu. Motorka je stejně
jako cestovatelka Dominika maličká, ale
dokáže velké věci! Možná jejich příběh znáte
z facebookové stránky, kam motorkářka
začala před lety psát své příhody z cest. Poté
si čtenáři vyžádali knihu a hurá – divoké historky, které byly posbírány na výpravě Jižní
Amerikou, jsou na světě!
Inspirujte se příběhem Dominiky.
Ujistíte se, že
i s málem se dají
zažít obrovské věci
a že se občas vyplatí nečekat na to, až
se někdo uráčí
s vámi vypravit za
dobrodružstvím.
Vydejte se klidně
CPress, 349 Kč
sami a vyměňte
neustálé opakování a snění „až jednou budu
mít…“ za „teď jedu!“. Šťastnou cestu!

DOBRO.DRUH

RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ
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OČAROVANÁ
HAVAJ
Ostřílenějším cestovatelem, který je díky
svému celoživotnímu
cestování mnohem
zkušenější, je Miroslav Stingl. Ani v jeho
dílech však nepostrádáme dravost a chuť
Jota, 398 Kč
poznávat. Tentokrát
se vypravil na ostrov, který má nejeden z nás
spojený se slovem RÁJ.
S Miroslavem Stinglem a fotografem Milanem
Kolbabou se vydáváme na Havaj, souostroví,
pro které jsou typické květinové věnce, hula
hula tanec, nejkrásnější pláže světa, přátelští
obyvatelé a podnebí, které v srdci Evropy
tiše závidíme. Poznejte tuto část z trošku

jiného pohledu, než jaký nám
nabízejí klasické cestopisy,
dostaňte se tomuto souostroví
pod kůži a zjistěte, co naše
dva cestovatele očarovalo
nejvíce. Možná budete hodně
překvapeni.

FRANCOUZSKÁ VENKOVSKÁ
KUCHYNĚ
Cestovat můžete za zajímavou architekturou,
čarovnou mocí přírody nebo za slunečným
počasím. Co však všechny cesty spojuje, je touha
ochutnávat nové věci a zažít něco, co se nám
„doma“ nepoštěstí.
A právě chutě jsou motivací při naší další cestě.
Vypravíme se na jihozápad Francie, na venkov
do regionu Médoc. Ocitáme se v Saint-Yzans,
místě, které není vykřičené tolik, jako jiné, ale

Zpět do civilizace? Proč ne. Procestovali
jsme již skoro
celý svět a nyní se vracíme na místo, kte
ré bylo před
krátkou dobu sledováno miliony lidí po celé
m světě.
Řeč je o Velké Británii a královské svatbě.
THE CROWN
Nejpopulárnější
monarchie na
světě – to je britská
královská rodina.
Přes všechny
situace a události,
které se v historii
staly, si zachovala
obrovskou prestiž
Knihy Omega, 599 Kč
a lidé, především
pak Britové, ji po právu milují. Její příběh
inspiroval nejednoho filmové tvůrce a v roce
2016 společnost Netflix odvysílala první díl
první řady seriálu The Crown. Sledujeme zde
Alžbětu II., která tehdy přebírala trůn v raném

věku a za nepříznivých okolností. Přestože je
seriál natočen na základě skutečného příběhu,
jde především o inspiraci a některé skutečnosti
z něj nemusí být na první pohled jasné, pokud
neznáte kompletní královskou historii.
Proto vznikla kniha The Crown, která je
průvodcem seriálu a obsahuje veškerá fakta,
díky kterým získáte spolu se seriálem ucelený
obraz o této epizodě vlády britské královské
rodiny. Nelze jen listovat touto krásnou
publikací a prohlížet si fotografie, aniž byste
měli chuť poznat všechna ta impozantní místa
v Británii – od Buckinghamského paláce přes
Westminsterské opatství až po Londýnský
Tower. Už bookujete letenky?

DOBRO.DRUH

Vybrané tituly zakoupíte v kamenných prodejnách nebo na našem e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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přesto se nachází
v oblíbené vinařské
oblasti Bordeaux.
Autorka Mimi
Thorisson nás
v knize Francouzská
venkovská kuchyně
provází právě tímto
Knihy Omega, 499 Kč
místem. Nejenže
nám představuje
recepty, které se zde naučila a které zařadila do
své kuchyně, ale vypráví nám také o tom, co zde
zažila, koho potkala, vykresluje atmosféru, jež
zde panuje. Příjemný středomořský vánek, vlídní
přátelé, vůně kvalitního vína a znamenitých
lahodných pokrmů. Na to vše
nás naláká na 330 stranách ve své
nádherné knize plné fotografií.

MAPY – ATLAS SVĚTA, JAKÝ
SVĚT JEŠTĚ NEVIDĚL
Cestování nebude nudit ani naše
nejmenší, pokud jim ukážete, kam všude se
podíváte a co mohou od cesty očekávat. Vět
typu „Už tam budem?“ se asi nezbavíte ani
během půlhodinové cesty, ale díky Mapám,
atlasu z dílny polských grafických mágů, můžete
děti nadchnout pro
objevování nových
míst raz dva! Jsou totiž
ilustrované, obsahují
základní a lehce
zapamatovatelné
informace a jsou
zábavné!
„Mapy neukazují jen
Host, 499 Kč
hranice, města, řeky
a hory, ale také historické a kulturní památky,
významné osobnosti, typická zvířata a rostliny,
způsoby trávení volného času a spoustu
dalších zajímavostí,“ říká jeden z tvůrců Daniel
Mizieliński.
Spoustu dalších tipů naleznete v našich
knihkupectvích, kde seženete také další
publikace – od průvodců přes mapy až po
slovníky. Naším speciální tipem na léto jsou
Seškrabávací mapy, na které můžete elegantním
a originálním způsobem zaznamenávat, která
místa jste už navštívili.

Šťastnou cestu!

ROZHOVOR
S VEDOUCÍM PRODEJNY
JIŘÍM LADMANEM
Knihy Dobrovský – Praha, Metropole Zličín
V rámci červnovém rozhovoru jsme se vydali na západní okraj Prahy,
abychom navštívili naší další prodejnu – tentokrát v Metropoli na Zličíně. Ta je specifická především tím, že poskytuje knižní útočiště pro
všechny zákazníky z mimopražských spádových oblastí. A to doslova
a do písmene. Fungování takového knihkupectví rozhodně není žádná hračka a stojí na mnoha lidech. Své o tom ví Jiří Ladman, vedoucí
prodejny, na jehož bedrech leží největší zodpovědnost. Jak se k této
pozici dostal? A co ho zajímá ještě dokonce více než knihy?
T Kateřina Svobodová F Archiv

Co všechno leží na bedrech vedoucího prodejny?
V podstatě se dá říct, že úplně všechno. Od první do
poslední knihy, když to řeknu zjednodušeně. Jaké knihy,
v jakém počtu a jak jsou vyprezentované. Pravidelné doplňování knih. Abychom měli ty tituly, které naši zákazníci
chtějí a rádi kupují, naopak ty, o které už není takový
zájem, vyměnit za novinky. A že těch nových a krásných
knih je, kolikrát bych potřeboval dvakrát tak větší prodejnu. Což samozřejmě nejde, a proto se toto musí velice
pečlivě hlídat. Dále to jsou moji kolegové a kolegyně na
place. Aby dokázali zákazníkovi poradit, aby byli příjemní,
usměvaví, aby nové knihy dokázali pěkně vyprezentovat,
nabídnout zákazníkovi. Další věcí je komunikace se všemi
dodavateli, s jejich obchodními zástupci, s naším vedením.
Prodejna musí být „zdravá“, takže máme i nějaké cíle,

KDE NÁS NAJDETE:
KNIHY DOBROVSKÝ
Praha – NC Metropole Zličín
Řevnická 1, 155 00 Praha
zlicin@knihydobrovsky.cz
T: 226 082 182 | 724 268 917
Po–Ne: 9:00 – 21:00

které se snažíme plnit a spíš ještě přeplnit. Pak to jsou
i různé technické věci prodejny, zázemí, sklad. Prostě
veškerá práce okolo prodejny, veškerý servis zákazníkům.
Aby byl náš zákazník spokojený, aby si u nás vybral knihu,
kterou zrovna hledá a i ten, který nehledá, aby ji u nás
našel (smích).
Slyšeli jsme, že jste velkým fotbalovým fanouškem.
Jak se těšíte na nadcházející MS ve fotbale?
Máte velice dobré informace. Ano, jsem možná větším
fotbalovým fanouškem než čtenářem (smích). A na MS
se těším moc. Za prvé je to svátek, hraje se jednou za
4 roky, takže se mi to tolik neokouká a nezevšední mi
to jako například MS v hokeji, které se hraje každý rok.
A když jsem u toho srovnání s hokejem, tak na fotbale je
krásné to, a zvlášť na MS, že opravdu každý může porazit
každého, že soupeři ve skupinách spolu často nehrají,
protože je tam namíchán evropský styl, jihoamerický,
africký, a i když spousta hráčů hraje v Evropě, tak jako
národní celek hraje každý svým stylem. A i když jsou tam
favorité, zápasy jsou také o momentální formě. Aby se na
MS mužstvo dostalo, musí hrát dlouhou
a náročnou kvalifikaci a je to tím pádem
zasloužené. To mi u hokeje chybí, tam je
to stále o 5-6 týmech a o jednom, čtvrtfinálovém zápase. Vyhraješ ho = možný úspěch,
nevyhraješ = neúspěch. Však všichni víme, jak
dopadla letos Jandačova parta v Dánsku. Takže se
těším hodně, přítelkyně už moc ne (smích).

nějaký rok, kdy se hrálo MS a připomenu si ho. A hned mi
přestávka rychle, a hlavně příjemně uteče. A spočítejte si,
kolik je zápasů a tím pádem, kolik je poločasových přestávek a knihu máte krásně přečtenou ani ne během měsíce.
Mám ji doma, ale poprvé si ji otevřu, až rozhodčí ukončí
14. 6. v 17:45 1. poločas zápasu Rusko – Saudská Arábie.

Dobrý rozhovor ještě nekončí.
Jeho pokračování najdete na
našem dobrém blogu na adrese
www.knihydobrovsky.cz/blog
Dozvíte se, jaký vztah ke
knihám měl Jirka v dětství, jak
vypadá jeho den v knihkupectví
a v neposlední řadě se vrátíme
k fotbalovému nadšení.

STAŇTE SE ČLENY
NAŠÍ (D)OBROVSKÉ
RODINY!

Zajímají Vás také fotbalové publikace? Jaké byste
případně doporučil?
Ano, zajímají. Protože kdo má rád tento sport, měl by také
o něm něco vědět. Zajímat se o zákulisí, o hráče, o hru
samotnou. Takže knihy o fotbale nemohou v mé knihovně
chybět, hlavně o našem nejslavnějším českém klubu
a o jeho historii, hráčích minulých i současných. Přečtu
si knihy i o jiných týmech, ale ty si pouze půjčím a zase
vrátím. Červenobílou knihu bych asi mít doma nemohl
(smích). A co se týká MS, který je velkým fotbalovým
svátkem, tak kniha, vlastně možná trochu fotbalová bible
Mistrovství světa, která se jmenuje jednoduše a všeříkajícně Oficiální historie mistrovství světa ve fotbale FIFA,
ostatně jsem ji už jednou zmiňoval, by neměla chybět na
žádném stolku fotbalového fanouška, který bude sledovat
MS v televizi. A nejlépe hned vedle TV ovladače. Nevím,
jak ostatní, ale nemám rád reklamy v televizi. Stejně tak
nemám rád přestávky, které ale musí být. Takže až bude
přestávka nebo reklama, vezmu knihu do ruky, a vyberu si

Milujete knihy, orientujete se
v literatuře a setkáváte se rádi
s novými lidmi? Pokud ano,
jste náš člověk!

Informace o aktuálních
pozicích najdete na našem
webu nebo můžete napsat na
kariera@knihydobrovsky.cz
aa Náborový příspěvek
až 15 000 Kč
aa Nástup dle dohody,
vše vás rádi naučíme
aa Hlavní je láska ke
knihám

DOBRO.DRUH

Co Vás přivedlo k práci v knihkupectví? Bylo to Vaše
vysněné zaměstnání nebo Vám do života vstoupilo
zcela spontánně?
Je to tak půl na půl. Bavilo mě dělat s lidmi a v podstatě po škole jsem měl s kamarádem novinový stánek
u vršovického nádraží. Pak jsem nastoupil na vojnu a po
jejím absolvování jsem začal dělat vedoucího prodejny
s italskou obuví pro jednu slovenskou firmu. Ale knihkupectví jsem jako zákazník a čtenář navštěvoval velice často
a několikrát jsem se přistihl při myšlence, že tady by mě
bavilo pracovat. Se zbožím, které se mi líbí, které mi voní,
kde si mohu listovat. Úplně něco jiného než boty. U těch
se mi nejvíce líbily zákaznice (smích). A je paradox, že než
jsem nastoupil do prodejny na Zličíně, nikdy jsem v tomto
knihkupectví nebyl. Chodíval jsem do všech možných
a jiných obchodů, ale do těchto končin v Praze jsem moc
nejezdil. Až jednou, šel jsem okolo a na výloze byl inzerát,
že hledají vedoucího prodejny. Opsal jsem si číslo, domluvil si schůzku na prodejně s panem Dobrovským a letos
v létě už to bude 12 krásných let, co zde jsem. A jsem tu
pořád rád a spokojený.
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SLEDUJE VÁS, ALE
TO MU NESTAČÍ.
Mark Sennen
Thriller Dotyk vás zavede hluboko
do šílené mysli sériového vraha.

Detektiv inspektorka Savageová a její tým z britského Plymouthu se snaží
vyšetřit sérii hrůzných útoků na mladé ženy. Oběti jsou zdrogovány, násilím
odvlečeny, zneužity a poté pohozeny u cesty. Zůstává jim jen mlhavá
vzpomínka na to, co se jim stalo.
Když je však na pláži nalezeno mrtvé, zohavené tělo jedné z těchto žen,
vyšetřování se změní v děsivý hon na vraha. Jenže jedna oběť nestačí…
alespoň tomuhle vrahovi ne.

DOBRO.DRUH

První případ detektiv inspektorky Savageové.
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379 Kč

DOBRÝ ROZHOVOR

DOMINIK LANDSMAN

JSEM NEZNABOH, CO SI DĚLÁ ZE
VŠEHO SRANDU UŽ OD DĚTSTVÍ

Dominik Landsman

Dominik Landsman je pardubický autor známý především díky své humoristické
knize Deníček moderního fotra, jež mu získala mnoho čtenářů. Do povědomí tak
vstoupil jako nejznámější muž na mateřské dovolené v republice a svými deníčky
nás baví i nadále. Položili jsme mu pár otázek týkajících se právě jeho tvorby.

DOBRO.DRUH

T Karin Vápeníčková F Archiv
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Vaším dlouhodobým zaměstnáním byla
mateřská „dovolená“. Čím se živí Dominik Landsman dnes – je to psaní?
Je to tak. Aktuálně se živím psaním všeho
možného i nemožného.

vyprávěl, ale to by na knihu nestačilo. Na těch
postavičkách (Lapuťákovi a kapitánu Adorablovi) jsem pak vystavěl celou knihu. Takže
vlastně jsem měl na začátku dvě postavy a na
konci knihu.

Na svém spisovatelském kontě již máte
řadu knih a nejedná se jen o deníčky moderního fotra. Napsal jste také pohádku
Lapuťák a kapitán Adorabl. Vznikala
přímo z improvizovaného vyprávění pro
vašeho syna Čeňka?
Syn byl takovou spíš inspirací. Měl jsem několik postaviček a mini příběhů, které jsem mu

Je pravdou, že jste pohádky psal již od
dětství? Můžeme tak očekávat ještě mnoho dalších pohádkových knih z vašeho
pera?
No já jsem spíš psal parodie na pohádky.
Jsem neznaboh, co si dělá ze všeho srandu
už od dětství. Další pohádková kniha z mého
pera bude pokračování kapitána Adorabla.

V čem se lišilo psaní založené na imaginaci od psaní, které reflektuje vaše osobní
autentické zážitky?
Tak nějak jsem zjistil, že hodně. I když oboje
spočívá v tom, že si sednu za počítač a píšu.
Zatímco ty věci, které se opírají o autentické
zážitky, jsou lehčí, protože stačí vzít hotovou
věc, udělat ji vtipnou a hotovo. Když se to
nestalo, tak to musím vymyslel komplet celé.
Poslední kniha, kterou jste vydal – Továrna na debilno, je politickou satirou. Proč
jste se rozhodl právě pro tento žánr?
Já píšu satirické články v průběhu celého

Z jakého důvodu vyšla tato publikace
vlastním nákladem?
S Tomášem Břínkem, který dělal koláže,
jsme si řekli, že ty naše články, co jsme tak
nějak smolili v průběhu roku, bychom mohli
vydat. Jelikož je ta satira hodně humpolácká
a mnohdy i za hranou, tak jsem vydedukoval,
že to přes nakladatelství vydávat nebudeme.
Že si jenom vydáme pár výtisků pro radost.
No a pak se to nějak zvrhlo.
Měl jste někdy obavy, že po vás lidé
budou chtít neustále psát Deníčky moderního fotra, protože jste zaznamenal
obrovský úspěch? Někdy je vybočení
z žánru výzvou s velkým očekáváním. Jak
to bylo u vás?
No jasně. S tím se tak nějak potýkám pořád.
V devadesáti procentech toho, kdy po mně chce
někdo napsat nějaký článek, má být o dětech.
Mám pocit, že se ode mě očekává psát do konce
života o dítěti. Já jsem děsně rád vybočil ze
žánru a budu vybočovat i nadále.

„Spolupráce se Zuzanou
Hubeňákovou byla
skvělá, navzájem jsme se
doplňovali“
Deníček moderního fotra doplnila v říjnu
roku 2016 kniha Deníček moderního
páru aneb ženy jsou z Venuše a muži jsou
debil. Na té jste spolupracoval s blogerkou a spisovatelkou Zuzanou Hubeňákovou. Jak tato spolupráce vznikla a jaké
pro vás bylo psát ve dvou?
Já jsem jí byl za kmotra k její knize. Ona
vydává u stejného nakladatelství. Prostě
mi na hulváta napsala, jestli jí nechci jít
za kmotra. Mně je blbý říkat ne, tak jsem
jel. Potom jsem chtěl napsat, co bylo před
Deníčkem moderního fotra, a napadlo mě, že
by neuškodil ženský pohled na věc. Napadla
mě hned Zuzana, protože jinou spisovatelku
ze stejného nakladatelství neznám. Psaní ve
dvou bylo fakt dobrý. Ona něco napsala a já
jsem potom navázal na to, co napsala ona,
a naopak. Byla to vzájemná inspirace.
Zajímavé to je i s autorstvím u vaší
nadcházející knihy. Vyjde již v červnu,
a přestože na obálce najdeme vaše jmé-

no, je přeškrtnuté. Hned pod ním je však
uvedená Nataša Landsmanová. Prozradíte nám tedy, kdo knihu napsal?
Knihu jsem napsal já. Jenom to je z pohledu
ženy. Vždycky jsem chtěl napsat knížku
z pohledu ženy. Vždycky jsem chtěl být
ženou. Nosit podprsenky a podobně.
Byl jste recenzentem i prvním čtenářem?
Já jsem byl hlavně prvním autorem. Ale aby
tato otázka nevyšla do ztracena, tak má žena
si moje knížky nečte. Jediná výjimka byl
Lapuťák, u kterého prohlásila, že to je fakt
dobrý.
Tentokrát je líčena vaše společná rodinná
dovolená v Bulharsku. Jste opravdu tolik
„nedovolenkový“ typ?
To ani ne. Dovolené jsou fajn. V této knize si
spíš beru na paškál klasické klišé dovolené
u moře, jako jsou řízky s chlebem, ponožky
v sandálech a podobně. Navíc je náhled na
moderního fotra z pozice jeho ženy. Tady
musíme pořád brát v potaz, že Fotr, Nataša
i Čeněk jsou vlastně literární postavy, byť
lehce inspirované skutečnými lidmi.
Plánuje vaše manželka s „Natašiným“
deníčkem pokračovat?
Neplánuje a já to zatím taky nemám v plánu.
Jaký je váš syn dnes? O kolik se proměnila jeho povaha a jak se proměnila vaše
otcovská role oproti době, kdy jste jen
„přebaloval a nespal“?
Teď už jenom nespím. Přebalování je díky
bohu konec. Syn nám začíná klackovitět, má
svůj názor, který je špatný, a vlastně je to už
takový malý člověk v předškolním věku.

„Blog flákám, více jsem
na sociálních sítích,
ale materiál na nové
deníčky mám“
Prvním podnětem k vydání knihy byl
úspěch na vašem blogu. Jste na něm stále
aktivní a vytváříte si materiál pro nové
deníčky?
Blog už celkem flákám. Spíš dřu na
Facebooku a teď mám nově i Instagram,
protože jdu s dobou a jsem moderní.
Materiál na nové deníčky mám. Deníček
moderního fotra 3 vyjde letos na podzim.

Ikar, 249 Kč

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA aneb Proč by muži
neměli mít děti
Dominik Landsman
Deníček moderního fotra vznikl na základě
úspěšného blogu, který Dominik Landsman
založil s příchodem prvního dítěte. Věren názvu
popisuje zážitky, situace a strasti obyčejného
„chlápka“ odvedle, kterému se narodil první syn.
Zprvu nezúčastněný fotr, který miminko zažívá
trochu zdálky, se brzy stává „otcem na mateřské
dovolené“ a s tím také začíná boj o přežití obou
a zachování rodinného blaha.

Ikar, 249 Kč

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA 2 aneb Pánbůh mi
to oplatil na dětech
Dominik Landsman
Pokračování nyní už kultovního Deníčku
moderního fotra, v němž otec na mateřské
dovolené odhaluje strasti rodičovství, o kterých
se obvykle nahlas nemluví. Nemilosrdný a až
brutálně upřímný humor je vlastní i druhému
dílu, v němž se z miminka Čeňka stává velice
neposedné dítě. „Dokud jen ležel na zádech
a řval, nic mi nechybělo,“ vzpomíná teskně fotr.
Čeněk už chodí (běhá), mluví (má jediné slovo
na všechno) a především neunavitelně přemýšlí,
čím by svého fotra konečně dostal do blázince.

Ikar, 249 Kč

DENÍČEK MODERNÍHO
PÁRU aneb ženy jsou
z Venuše a muži jsou debil
Dominik Landsman, Zuzana Hubeňáková
Jindřich a Nataša s ironií a černým humorem sobě
vlastním popisují své seznámení, sestěhování
a nakonec i početí dítěte a mezitím neodolatelně
glosují rozdíly mezi muži a ženami, vztahové
stereotypy nebo nástrahy společného bydlení.

DOBRO.DRUH

roku. Té inspirace je všude děsně moc.
Dneska je zlatá doba pro politickou satiru.
Byl by hřích to nepsat.
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Máte vizi toho, že budete dokumentovat
celou otcovskou éru a vydávat knihy
o Čeňkově dospívání až do jeho dospělosti? Nebo snad tak daleko do budoucnosti ještě neuvažujete?
To spíš ne. Až syn začne číst, tak toho asi budu
muset nechat. Až mu bude osmnáct, tak mi za
deníčky rozbije hubu a vysoudí na mě majlant.
Prozradíte nám, na jakém textu pracujete, o čem bude a do jakého žánru se
pustíte tentokrát?
Aktuálně dodělávám Deníček moderního
fotra 3. Pak bych chtěl ještě letos stihnout
Továrnu na debilno 2, kde mám materiál tak
z půlky hotový. Na podzim začínám pomalu

pracovat na pokračování Lapuťáka a kapitána
Adorabla. Je toho dost. Až tohle všechno
bude hotové, mám v plánu vydat Historicky
velmi nepřesné povídky.
V čem jste spatřoval rozdíly v psaní z pohledu ženy oproti psaní z pohledu muže?
Nejtěžší bylo si uhlídat ty ženské koncovky
jako byla jsem, jedla jsem, skákala jsem. Taky
jsem se pokusil alespoň trochu nahlédnout
na věc ženskýma očima. To samozřejmě
neumím, takže ta knížka je vršení jednoho
stereotypu za druhým.
Máte pocit, že jste upadal do klasických
klišé? A viděl sám na sobě ony chyby,

LAPUŤÁK A KAPITÁN ADORABL

které vnímá právě vaše manželka?
O těch klišé to celé je. Všechny deníčky jsou
o klišé. Rochním si v klišé. Ty chyby, které
vnímá manželka, s těmi jsem srozuměn. Ty
vím, neboť mi je žena vždy omlátí o hlavu.
To mi při psaní hodně pomohlo, když vím,
co dělám špatně.
Jaká jsou vaše očekávání z čtenářského
přijetí? Přece jen jde o trochu jinou
formu, než na jakou jsou zvyklí.
No, to právě vůbec nevím. Nemám nějaká
přehnaná očekávání. Je to trochu jiné, než
klasické deníčky, ale ten humor je stejný.
Jenom třeba jinak použitý.

Ikar, 299 Kč

Dominik Landsman

DOBRO.DRUH

Čeněk, obyčejný malý kluk, jede s rodiči k moři. Setká se tam s kapitánem Adorablem, lovcem odměn a zvláštních
tvorů, který pluje ve své lodi po celém Sedmimoří, pohádkovém světě plném ostrovů. Je zrovna na stopě Lapuťáka,
nejvzácnějšího tvora Sedmimoří. Kapitán vezme Čeňka s sebou, ale pravidelně se vracejí zpátky do našeho světa, aby
rodiče nepojali podezření, kam se jim synek ztrácí. Čeněk zjistí, že nejedno moudro, které pochytil od mírně potrhlých
rodičů, se dá překvapivě dobře aplikovat i na problémy, se kterými se setká v dobrodružném Sedmimoří.
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LetníI Cčtenií

První hygge román.
Kniha, která funguje
jako přátelské, vřelé
objetí.
298 Kč

Kočka je váš
nejlepší kouč.
Svobodná,
klidná, zvědavá,
pozorující,
odolná, elegantní,
charismatická,
hrdá, nezávislá...
248 Kč

Nespoutaný satirický
román, překypující
inteligencí a humorem,
vás zasáhne jako
obrovský balvan.
348 Kč

Here comes The Boss.
Rocková ikona
Bruce Springsteen
vlastními slovy.
448 Kč

Románová sága
z dob otrokářství
na americkém
Jihu. Doporučuje
Barack Obama.
328 Kč
Žhavá novinka od autorek
bestsellerových sérií Božský a Vášnivý.
V lásce a v práci je dovoleno vše.
298 Kč

DOBRO.DRUH

Čtyři strašné cesty.
Jedna nemožná
stezka. A jen jeden
muž se může
pokusit ji zdolat.
Will Jaeger. Lovec.
348 Kč
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LITERATURA (NEJEN) PRO NAŠE MALÉ ČTENÁŘE

PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ
PRO MALÉ I VELKÉ
T Gabriela Dvořáková, Dagmar Topolová
F Archiv

Prázdniny se nezadržitelně blíží
a spousta rodičů řeší otázku, jak
své děti během volných dní zabavit.
Možností je nepřeberné množství, ale
co spojit příjemné s užitečným a začít
v potomcích pěstovat lásku ke čtení?
Představte si situaci, jak společně
ležíte v houpací síti a věnujete se
četbě. Trávíte čas pohromadě tím,
co máte rádi, přitom si užíváte klidu
a zaslouženého odpočinku. Zároveň
rozvíjíte fantazii, slovní zásobu
i vzdělání svého potomka. No není
to nádhera?

k úspěchu. Děti totiž velice rády
napodobují dospělé. Zkuste jim také
předčítat a pak si o příběhu společně
popovídat. Zajděte do knihkupectví
a nechte malého čtenáře vybrat si
knížku, která ho zaujme. Hlavně
nezapomeňte, že čtení musíte dětem
spojovat především s dobrými zážitky
a radostí, nikoliv s nuceným rituálem.
Ve spolupráci s Mgr. Gabrielou
Dvořákovou, se kterou jste se mohli
setkat v minulém čísle, jsme si pro
vás připravili několik tipů na knižní
příběhy pro ty nejmladší čtenáře
a čtenářky.

Jenže jak takového stavu dosáhnout?
A je to vůbec reálná představa?
Pokud vás ratolesti pravidelně vídají
s knížkou v ruce, jste na dobré cestě

101 skvělých vědeckých experimentů

DOBRO.DRUH

Tato kniha je inzerovaná pro děti od 8 let,
musím ale dodat, že
s dopomocí rodičů,
sourozenců nebo
kamarádů ji zcela jistě
užijí děti, které jsou
schopny (sotva) číst,
klidně již od 6 let.
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Je přehledně dělená
do několika kapitol dle
zaměření pokusů. Jsou
Knihy Omega, 199 Kč
jimi vzduch a plyny,
voda a kapaliny, horko a chlad, světlo, barvy,
smysly, hudba a zvuk, magnety, elektřina
a pohyb a stroje.
Je plná fotografií a obrázků a krátkých
instrukcí. U každého pokusu je rámeček,
kde je popsáno a vyfoceno, co je k provedení
pokusu potřeba. Nutno vyzdvihnout, že mezi

jednotlivými experimenty lze najít takové,
které je možné provádět například i ve
školních lavicích, knihu bych tedy viděla jako
vhodnou i pro učitele a jejich žáky, tím spíš,
že se jednotlivá témata často prolínají
s těmi učebními.

100% dospělý
Kniha pro dospívající nebo brzy vyspělé
či pubertální mladé dámy a pány. Psána
i designově upravena jako velmi moderní
příručka „skorodospělých“. Neobsahuje
žádné dlouhé vyčerpávající texty, spíše
připomíná časopis plný rad a informací. Ve
třech kapitolách (pro slečny, obě pohlaví
a pány) přináší krátká hesla, vysvětlivky,
kresby, komiksové rychlokurzy, několik her,

kvízů a také slovník
vzrušujících i možná
trochu děsivých pojmů.
Tématy zabrušuje do
fyzických i psychických
změn, které v tomto
složitém období
člověka nastávají
a prezentují je jako
přirozenou součást
Knihy Omega, 199 Kč
života. Vzhledem
k tomu, že toto téma je
citlivé a pro každou rodinu „vhodné k řešení“
v jiný čas, neodvažuji se napsat žádné věkové
rozpětí, pro které se hodí, nicméně právě
svou jednoduchostí tato kniha bude vábit
pravděpodobně ty mladší z dospívajících
čtenářů.

Nejúžasnější věc

Dívka, která chtěla zachránit knížky

Kniha, kterou i děti
přečtou poměrně
rychle, je velmi bohatá
na ilustrace. Příběh
holčičky, která tak
nějak náhodou uvaří
čokoládu a prezentuje
ji na soutěži kuchařů
Knihy Omega, 199 Kč
ve svém rodném
městečku. Se svým uměním zvítězí i nad
špagetami, hranolkami, dortem či poháry…
Příběh je plný přímé řeči, skoro až svádí
k vytvoření vlastní divadelní adaptace.

Příběh dívky Anny je plný hlubokých
myšlenek. Kniha je vhodná pro ty z čtenářů,
kteří při čtení zvládají uchovat v paměti
obsah přečtených slov a dál nad nimi
přemýšlet. Většinou tedy pokročilejším
čtenářům, nikoli těm
úplně začínajícím. Určitě
je ale možné knihu
takovým čtenářům
předčítat. Publikaci bych
zvolila jako vhodnou
i do čtenářských dílen
v rámci čtení ve školách,
připravuje mnoho
podnětů pro aktivity,
Knihy Omega, 219 Kč
zamyšlení a diskuse.
Přiznávám, že i ve mně, jakožto dospělém
čtenáři, zanechala kniha milé kouzlo a ráda
se k ní brzy vrátím.

Devatero pohádek

Malý princ
Filozofickou
pohádku Malý
princ bych nejraději
dala přečíst tomu
dítěti, které dřímá
v každém z nás
dospělých. Je
plná hlubokých
myšlenek, řekněme
citátů, které jsou
Knihy Omega, 169 Kč
pro skutečné
dětské čtenáře až příliš velké. Znám
nejednoho dospělého, který Malého prince
četl (pravděpodobně jako součást povinné
četby), ale vlastně si jeho obsah příliš
nepamatuje – dle mého přečetl slova, možná
si vybaví příběh človíčka, který cestoval po
planetách s prapodivnými obyvateli, ale
nepochytil zcela význam těch slov, která četl.
Pojďme se tedy my dospělí nebo alespoň my,
co se jimi cítíme být, stát na chvíli více dětmi
a prožít příběh pilota a človíčka i se všemi
jejich myšlenkami znovu a citlivěji.

Velkou očekávanou novinkou je Největší
kouzelník na světě. Dobrodružný příběh plný
zábavného vyprávění o Elliotovi, chlapci
posedlém kouzly. Jenže za každou magií stojí
i šikovný kouzelník a Elliot se snaží najít
toho nejlepšího na světě! Během pátrání
se učí neuvěřitelným trikům včetně mizení
předmětů a jejich znovuobjevování. Dítě
se díky této knize může naučit všemožným
kouzelnickým
vychytávkám.
Vyzkouší si například,
jak dokázat, aby
předmět zmizel coby
pára nad hrncem,
pobavit kamarády
čtením myšlenek,
provádět bláznivé
triky s kartami,
Knihy Omega, 399 Kč
překvapit posluchače
předvídáním budoucnosti
a mnoho dalšího! Tato publikace
navíc obsahuje spoustu malých
pomocných předmětů. Dbejte tedy
na to, abyste ji věnovali začínajícím
kouzelníkům starším
3 let. Mladší jedinci by se totiž
mohli pokoušet o zmizení
předmětů nikoliv pomocí kouzel,
nýbrž prostřednictvím trávicí
soustavy.

Soubor pohádek Karla Čapka z roku
1932. S milým, vstřícným humorem
autor pomocí pohádkových příběhů
objasňuje spoustu jevů běžného života
a popisuje, co se děje ve chvílích a na
místech, kam se
člověk málokdy
dostane. Dozvíte se
spoustu faktů z psí
a kočičí říše nebo
z mnoha lidských
profesí. Tuhle
pohádkovou knihu
musí znát úplně
každý. Je ideální
knížkou, kterou
Knihy Omega, 239 Kč
může malý čtenář
odstartovat svou
lásku ke čtení. Rovněž se hodí
i k večernímu čtení na dobrou noc.

DOBRO.DRUH

Největší kouzelník na světě
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JAKÉ ČTENÍ S SEBOU SBALIT NA DOVOLENOU

DOVČA S KNIHOU
Může se vám stát, že si s sebou na dovolenou zapomenete sbalit plavky. Může se vám stát, že zapomenete doma doklady.
Dokonce se může, stejně jako v jednom kultovním filmu, stát, že doma necháte člena rodiny! Ale nikdy, nikdy se knihomolovi
nestane, aby si s sebou na dovču nesbalil dobrou knihu.
Jak vás dobře známe, čtení na letní volno vyhlížíte už od Vánoc. Některé kousky, které jste si odložili stranou se slovy „to si přečtu, až pojedeme na dovolenou do Egypta“, jste už dávno přelouskali a nezbylo vám, než je nahradit knihou jinou. Co ale dělat
v případě, že za ni náhradu nemáte nebo stále přemýšlíte, zvažujete a propočítáváte, zda vámi vybraná kniha je ta pravá? Jestli
ji stihnete přečíst, nebo jestli to bude otázka jednoho odpoledne a po zbytek cestování budete kolemležícím čtenářům jen tiše
závidět? A je vážně na dovolenou na samotě u lesa vhodný horor?
Tato dilemata dobře známe, však je zažíváme každý rok. Letos jsme se rozhodli udělat přehlídku toho nejlepšího dovolenkového čtení a těchto panických situací se vyvarovat.
T Lucie Černá

Začneme netradičně od těch nejmladších čtenářů.
Dlouhé cestování dokáže jednoho unavit, ale jsou
chvíle, kdy zrovna vaše ratolest nespí a dožaduje
se pozornosti. Jak rádi byste se mu už věnovali, ale
hrát z přední sedačky s dítětem sedícím na té zadní
třeba pexeso zrovna nejde. V té chvíli přichází na
řadu knížka.

DětiK

LÉTO U MOŘE
Velká kniha mořské havěti je velkou publikací,
kterou sice nesbalíte do jakéhokoliv batůžku, ale
bude nedocenitelným společníkem především na
cestách k moři. Strany jsou celoplošně ilustrované
a s každou se ocitáte v jiné části oceánu a setkáváte
se s jiným tvorem. Děti se zde dozví základní věci
o obyvatelích moře, ale i mnoho zajímavostí.

DOBRO.DRUH

Pokud máte doma malého školáka, který během
léta cestuje i bez vás, a vypravit ho na dětský
tábor je už téměř každoroční samozřejmost, víte,
že kromě pláštěnky je pro deštivé dny důležitá
ještě jedna věc. Čtení! Nebudeme si nic nalhávat,
polední klid většinou nebývá klidem a chvílí pro
knihu, ale propršené dny si o nějakou zábavnou
knihu přímo říkají!

Nabídka letních táborů a možnost účastnit se
mnoha soustředění mají občas za následek to, že
sotva váš malý výletník přijede domů, už chystáte
batoh na další výlet. Vaše děti však nemusí cestovat
samy a v průběhu celých prázdnin je může doprovázet literární kamarád.

Skřípouni

Velká kniha mořské havěti

Jaký je rozdíl mezi úhořem a mořským hadem?
A víte, že želvy mohou
jíst medúzy, aniž by
se popálily? Nebo že
medúzy nemají krev,
srdce ani mozek?!
Z tohoto kouzelného
podmořského světa
budou nadšeni nejen vaši
nejmladší, ale okouzlení
budete i vy.

ČTENÍ NA TÁBOR

Manolito

Slovart, 299 Kč

Skřípouni jsou novinkou
nakladatelství Slovart
z edice pro děti BRIO.
Nejde však o knihu pro
žádné strašpytly! Jak už
z názvu vyplývá, v hlavní
roli jsou zde Skřípouni
– ti, co se starají o to podivné vrzání v noci, když
Brio, 299 Kč
všichni spí a všude je ticho.
Lucce se ani trochu nelíbí,
protože to vypadá, že s nimi bude mít ještě pořádné potíže. Zvláště po tom, co v Závanovicích,
městečku, kde Lucinka bydlí, zmizí všichni dospělí. Nastává hotová anarchie! V tomhle chaosu se
přece nedá žít…

Knihy Omega, 199 Kč

Knihy Omega, 199 Kč

Knihy Omega, 199 Kč

Knihy Omega, 199 Kč

Knihy Omega, 199 Kč

Knihy Omega, 229 Kč

Skřípouni jsou knihou s velkými písmenky, která
bude bavit kluky i holky ve věku 7–10 let. Text,
který je členěn na krátké kapitoly, doprovází
roztomilé ilustrace, takže čtení odsýpá opravdu
rychle, a než letní tábor skončí, má váš malý
školák dočteno.
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PRÁZDNINY U BABIČKY
Bylo nás pět

Prázdniny u babičky
slibují pořád plné bříško
a spoustu babiččiny pozornosti! Je však možné,
že vaše dítko není tak
smělé, aby v cizím městě
či vesnici okamžitě oslovilo ostatní vrstevníky
a našlo si kamarády. V tu
chvíli je skvělou volbou
kniha Karla Poláčka Bylo
Knihy Omega, 169 Kč
nás pět. Kdo z dospělých by
tento dětský román neznal. Veselé příhody Petra
Bajzy, Antonína Bejvala, Édy Kemlinka, Pepka
Zilvara z chudobince a Čeňka Jirsáka jsou již legendou, na kterou se však mezi současnou literární
produkcí tak trochu zapomíná.
Děti budou hltat každé Poláčkovo slovo a nebude
trvat dlouho a zatouží zažít podobná dobrodružství na vlastní kůži!

Povídání o pejskovi a kočičce

U nesmrtelných autorů zůstaneme. Povídání
o pejskovi a kočičce z pera a štětce Josefa Čapka
zvolte jako čtení před
spaním. Krátké pohádky
o příhodách těchto dvou
zvířátek, které spolu žijí
ve společné domácnosti,
navodí milou a uklidňující
atmosféru. A pokud si
tuto knihu budete prohlížet všichni společně, utuží
rodinné pouto a vykouzlí
dvakrát tak velký úsměv
Knihy Omega, 179 Kč
na tváři.

KDYŽ JEDE
ADOLESCENT NA
DOVOLENOU S RODIČI
Dej mi své jméno

Tak to dle slovníku dospívajících může být „pěknej
vopruz“. Celý pohled na věc ale dokáže změnit
kniha Dej mi své jméno. Vypráví o neobyčejné letní
lásce, kterou zažil Elie s Oliverem. Z léta, které
mělo probíhat jako každé jiné, se stalo období,
které Elieho osobnost naprosto přetvořilo a změnilo až do konce života. Odehrává se v krásném
středomořském prostředí a vše se točí kolem

literatury a lásky. Díky
18+
vnitřnímu nepokoji obou
hlavních postav, hledání
a zjišťování, kým vlastně
jsou a co je správné, se děj
nese v melancholickém
tónu. To spolu s autorovým vypravěčským umem
a dokonalým vykreslením
pocitů obou milenců
#BOOKLAB, 269 Kč
vytváří z jednoduchého románku dílo, které si čtenář
bude pamatovat do konce života. Nezapomenutelné, emotivní, letní, úžasné.
Vzhledem k tomu, že se čtení v poslední době stává
doslova trendem a knihomolství imagí dospívajících
slečen, jsou to právě ženy, kdo patří mezi nejpočetnější skupinku čtenářů. Ženy nejčastěji nakupují
v knihkupectví, navštěvují knihovny, jsou členy knižních diskuzí. Pojďme tedy na letní čtení pro ženy!

ŽenyK

VÝLET
S KAMARÁDKOU
Rychleji mluvit nedokážu

Pro výlet s kamarádkou máme speciální tip! Je jím
sbírka esejí od zábavné Lauren Graham, hvězdy
seriálu Gilmorova děvčata. Seriálová Lorelai zde
vypráví o svém životě – jak osobním, tak profesním. Jaká byla její první role, přibližuje pocity, jež
měla, když se poprvé uviděla na televizní obrazovce, vzpomíná na nejvtipnější chvíle natáčení
populárních „Gilmorek“.
Ačkoliv i tato kniha je
oddechovou záležitostí,
vaše bránice si u ní příliš
nedpočine, budete se
totiž královsky bavit!
A co je na tomto díle
nejlepší? Ať už je vám
15, nebo 50, budete z něj
nadšení, protože humor – ten je pro všechny
věkové kategorie!

Knihy Omega, 299 Kč

Pohoda, klídek a…
DOBROČTENÍ!
Vodní hladina, lehátko, osvěžující nápoj v jedné
ruce a oddechové čtení v ruce druhé. Ideální
dovolená by bez knihy nebyla tím správným
odpočinkem. A právě v takovém duchu se budou
nést naše první doporučení. Lehká, zábavná a čtivá
literatura!

Bohyně osudu ze Salonu
d’Amour
Poznejte Angeliku, kadeřnici, která změní nejen
váš vzhled, ale i život. Jako své poslání vnímá
dávat dohromady duše, které ztratily cestu. Muže,
kteří jsou příliš zahledění do sebe, aby si všimli
okouzlujících dam kolem, se ženami, které jsou
natolik nesmělé, aby oslovily pány kolem.
Sama Angelika má za
sebou romantickou
lásku, která jí zanechala v srdci hluboký
šrám. Ale protože se
tím nenechala zlomit,
rozhodla se realizovat
jinak. Její schopnost dát
dohromady dokonalý
pár je téměř magická!
Knihy Omega, 299 Kč

Bohyně osudu ze Salonu
d’Amour vás potěší svým lehkým tónem a humorem, který celý děj protkává. Více než mladým
slečnám udělá radost sečtělým dámám, které se
s příběhem Angeliky ztotožní.
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Manolito je nezbeda, který se ukrývá v sérii Elviry
Lindo. Díky němu děti ihned zapomenou na stesk,
který je může během cestování bez rodičů přepadnout. Tento malý španělský rošťák se objevil již
v šesti knihách, a tak není nic jednoduššího než
před každou další výpravou do světa zabalit nový
díl série!
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DOVOLENÁ
PRSTEM PO MAPĚ
Knihkupkyně

Smutku z toho, že trávíte letní dovolenou doma
a zrovna si neužíváte přepychu na Maledivách,
vás zbaví Knihkupkyně. Ukáže vám totiž, že není
všechno zlato, co se třpytí. Že ty nejobyčejnější
věci vás mnohdy udělají šťastnějšími než život
v luxusu.
S Kitty Miller se dostáváme do snového světa, kde
se z knihkupkyně, žijící pouze pro svůj krámek
s knihami, stává žena z vyšší společnosti. Kitty se
v noci „budí“ na místě, kde zažívá jeden večírek
za druhým, má božského
manžela a dvě šikovné
děti, drahé šaty a tu
nejlepší péči. Za nějakou
dobu se zdá, že hranice
mezi těmito světy se začínají nebezpečně stírat
a je třeba vybrat si, který
z nich je ten pravý. Kitty
tak stojí před nejtěžším
rozhodnutím ve svém
Knihy Omega, 349 Kč
životě…
Styl psaní je výborně čtivý a myšlenka celého díla
originální. Doporučujeme všem fanynkám romantických příběhů a magické atmosféry během čtení.
Někdy je sice třeba naordinovat si nějakou oddechovku, ale není nad knihy s přesahem, jejichž
hluboký příběh se vás opravdu dotkne a zůstane ve
váš ještě dlouho po dočtení.

NEOPAKOVATELNÝ
ČTENÁŘSKÝ ZÁŽITEK
Horké mléko

Autorka románu Doplavat domů, Deborah Levy,
umí rozehrát skvělé drama i během krátkého příběhu. Ukázala to jak ve své prvotině, tak nyní ve své
druhé knize Horké mléko, které bylo nominováno
na prestižní Man Bookerovu cenu (ocenění udělované novináři, vydavateli a kritiky).

DOBRO.DRUH

Připravte se na tajemno a šokující situace. Hlavní
postavou je zde Sofia, vystudovaná antropoložka, servírka a především pečovatelka své matky,
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která trpí nevysvětlitelnou chorobou. Její nohy
jsou… nevyzpytatelné. Svěřuje se proto do péče
podivného léčitele Gómeze, jehož metody jsou poněkud neortodoxní. Sofia, která je ze svého života
zklamaná, hledá útěchu během milostných afér.
Ale ani díky tomu nemá
pocit, že by její život za
něco stál.
Začtěte se do příběhu,
kde se bytosti ocitají
v existenciální krizi
a Sofii se zdá, že se dostala do začarovaného
kruhu, ze kterého není
cesty ven. Rodina je
přece na prvním místě,
nebo ne?

MužiK

Doporučení pro pány začneme zostra! Nač čekat,
představme si rovnou novinku nejprodávanějšího
slovenského autora Dominika Dána.

ČTENÍ PRO VŠEDNÍ DNY
Cigaretka na dva tahy

Slovart, 299 Kč

Vůbec nic

Jak píše člověk, který vyučuje tvůrčí psaní na prestižní Kensingtonské univerzitě? Musí to být jistě
bravurní čtení.
Zda to tak je, zjistíte v knize Vůbec nic. Stejně jako
v případě Horkého mléka nejde o žádný plytký
románek, ale znepokojivé zamyšlení nad tím, jak
nás věk a zdravotní stav činí bezmocnými.
Proč právě tuto knihu byste si měli přečíst v létě,
když její téma není zrovna optimistické? Možná
pro připomenutí toho, že vše je pomíjivé a právě
léto je časem, kdy bychom
měli hodit starosti za hlavu a užít si jej na 100 %.
Vůbec nic nás vtahuje
do Waldovy nezáviděníhodné části života.
Jeho zdravotní stav mu
neumožňuje být aktivním členem společnosti
ani takovým milencem,
Slovart, 299 Kč
jakým bezesporu býval.
Frustrovaně tak přihlíží
tomu, jak se mu jeho manželka
vzdaluje. Stále je mu sice oporou, avšak šťastnou
už ji dělá někdo jiný…
Poslední titul bychom nepochybně mohli doporučit i mužům. Styl psaní je poměrně surový, místy
lehce depresivní, nutící k zamyšlení. 126 stran je
záležitost jednoho odpoledne, ale pocit z knihy si
v sobě ponesete ještě týdny po dočtení.

Cigaretka na dva tahy je již 25. knihou ze série
Naše Město. Podsvětí přišlo o svou nejdůležitější
postavičku – Tibora Hakla.
Richard Krauz z oddělení
vražd je již ostříleným
detektivem a na stůl se
mu dostává nový případ:
vražda a upálení řidiče kamionu. Pro kriminalisty to
není nic neobvyklého, kdyby kromě tohoto hrůzného
činu nepřicházely další,
mnohem horší problémy.
Slovart, 329 Kč
Nejnovější česky přeložené dílo Dominika Dána je
ideálním čtením pro všechny, kteří dosud nečetli
nic z tvorby autorů „ze sousedství“, protože Cigaretka je opravdu skvělým začátkem.

PÁRTY, KTERÁ NEKONČÍ
Slušná jízda

Chcete se začíst do díla, které bude úplně jiné než
vše, co jste dosud četli? Má to být opravdu šílené?
V tom případě pozvěme na scénu Irvinea Welshe,
autora legendárního Trainspottingu. Pokud už
jste něco od něj četli, pravděpodobně nebudete
překvapeni jeho stylem
a volbou jazykových
prostředků. Mnozí však
budou valit oči – tento
spisovatel si opravdu
nebere servítky a sestavuje příběh z bláznivých
postav a ještě podivnějších příhod.

Knihy Omega, 399 Kč

Hlavní postava Terry „Juice“ Lawson se ocitá
v prekérní situaci. Už to není, co bývalo, a jeho
mužnost je v ohrožení kvůli závažnému zdravotnímu problému, který u něj doktoři objevili.
Možná se budete pohoršovat, možná se budete
divit, ale rozhodně se neubráníte smíchu! Slušnou
jízdu nedoporučujeme před spaním předčítat své
milé, mohla by si o vás myslet, že jste zvrácený
blázen.

Důmyslné umění, jak mít
všechno u pr**le
Není nad to v létě zkrátka
vypnout a neobtěžovat se
starostmi všedních dní,
červenec a srpen přímo
vyzývá k tomu se trochu
odvázat. Jenže někteří
z nás to neumí a stále cítí
odpovědnost a potřebu
být neustále produktivní
a všem k dispozici.

Naučte se tyto pocity, které vám brání v úplném
vychutnávání života, hodit za hlavu. Zjistěte, jak
být trochu větší sobec a dělat věci pro sebe, ne
pro ostatní. Zapomeňte jednou na to, že se musíte
pořád usmívat a vydávat pozitivní energii. Reagujte
na na nastalé situace přirozeně – smějte se, když
máte radost, vztekejte se, když se vám nedaří.
Mnozí už si téměř zvykli žít v křeči, ale to kvalitě
života rozhodně neprospívá. Naučte se s Markem
Mansonem, jak věci méně řešit a více hřešit!

MRAZIVÉ ČTENÍ DO
PŘÍRODY
Zánik domu Usherů a jiné
povídky

Knihy Omega, 299 Kč

Díky svým podrobným popisům prostředí, atmosféry i pocitů hrůzy navodí mrazení v zádech, jaké
dosud nezažili ani ostřílení čtenáři hororového
žánru. Úvodní povídka
Zánik domu Usherů
byla dokonce předlohou k úspěšnému filmu
českého režiséra Jana
Švankmajera, a tak není
pohyb, že se jedná o prvotřídní dílo. Pokud však
milovníci hororu nejste,
Knihy Omega, 249 Kč
není to překážkou. Poe
vám ukáže, že skvělý horor
se dá napsat i bez hektolitrů
krve a nechutných zombíků, jeho umu propadnou
i zapřísáhlí odpůrci děsivých příběhů.

Rádi jezdíte do přírody? Třeba na ryby? Pak si
nezapomeňte přibalit povídkovou knihu Edgara
Allana Poa. Mistr hororu totiž udělá z vaší výpravy
nezapomenutelný zážitek! Snad máte pro strach
uděláno…

Věříme, že po tomto výčtu toho nejlepšího čtení na dovolenou, je již vybavená celá
rodina. Nezbývá nám než popřát šťastnou cestu a dobrovskou počtenou!

KTERÁ JE
TA D R U H Á ?

Dokážete číst mezi řádky a odhalit pravdu dřív,
než obrátíte na poslední stránku?

DOBRO.DRUH

Ponořte se do příběhu Vanessy Thompsonové…
Budete si myslet, že čtete o žárlivé ženě,
která je posedlá snoubenkou svého bývalého
muže. Bude vám připadat příšerná a pochopíte,
proč ji manžel opustil a našel si náhradu.
Budete si jistí, že znáte všechny jejich
pohnutky i detaily tohoto
milostného trojúhelníku.
Jenže ať už si myslíte cokoli,
mýlíte se.
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DESKOVÉ HRY

NUDA V LÉTĚ? NEZNÁME!

Přinášíme další tipy ze světa deskových her,
které vás zabaví na dlouhé hodiny
I v tomto čísle pokračujeme v představování deskových her, které by neměly uniknout vaší pozornosti! Staňte se králi a královnami,
hvězdou internetu nebo se vydejte objevovat přírodu. Vše je reálné díky těmto deskovým hrám, které jsou k dostání na vybraných
prodejnách a v našem e-shopu.

Expedice příroda

1 hráč

6

let

15 minut

Na kartách najdete kvízovou
otázku, názornou ilustraci,
základní informace a také
několik zajímavostí. Ideální
průvodce pro všechny milovníky přírody!
�99 Kč/ks

Memoarrr!

2–4 hráči

5

let

15 minut

Vydejte se spolu se zvířaty za
pirátským pokladem na pustý
ostrov. Spolehněte se na svoji
paměť a trochu pirátského
štěstí. Získejte co nejvíce
rubínů z pokladu dříve, než je
pohltí láva z vybuchující sopky!
��� Kč
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Play!
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Vyzkoušejte si být slavným
YouTuberem a staňte se
hvězdou internetu! Čekají vás
šílené challenge, vědomostní
otázky z online světa a mnoho
dalšího. Pracujte tvrdě na své
kariéře, o které sní spousta lidí
po celém světě. Nejbláznivější
stolní hra ever!
6�� Kč

2–6 hráčů

8

let

45 minut

Majesty
Ve hře Majesty se stanete králi a královnami,
kteří usilují o vybudování prosperujícího království. K tomu potřebují vydatnou pomoc
svých oddaných poddaných. Každý poddaný
má velmi důležitou úlohu – jak na první pohled docela obyčejná mlynářka, tak například
šlechtična. Pokud se vám podaří v pravou
chvíli shromáždit ty správné postavy na
správném místě, odmění vás tučnými příjmy.
Je však třeba být neustále ve střehu – sousední vládce podniká často vojenské výpady.
Pokud se však pyšníte vlastním vojskem, není
čeho se obávat…
6�� Kč

2–4 hráči

7

let
30 minut
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Novinky
Mladé fronty
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Žádejte u svého knihkupce.

HLÁŠKY Z PRODEJNY

PERLY Z ÚST NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ
I KNIHKUPCŮ SAMOTNÝCH
I tentokrát jsme pro vás společně s našimi prodejnami vybrali ty nejkurióznější dotazy, úryvky zmatených, leč vtipných
rozhovorů či zkomolené názvy knih, které nás nejvíce pobavily a věříme, že se nad nimi zasmějete také vy.

Z – Zákazník
Z „Dobrý den, máte tu knížku,
jak se oběsil na větvi?“ (V lese
visí anděl)
Z: „Máte kuchařku, která
získala Magnesii Literu?
Je tam něco sladkého na
obalu.“ (Hana)

K „Dobrý den, mohu Vám nějak
pomoci?“
Z „Máte tu poslední knihu od
Hartla?“
K „Ta je v momentální
chvíli vyprodaná. Dotisk bude
15. prosince.“
Z „Myslím tu poslední knihu.“
K „Ano, Okamžiky štěstí. Ta je
vyprodaná.“
Z „A máte ji?“
K „V momentální chvíli je
bohužel vyprodaná. Dotisk bude
15. prosince.“
Z „Okamžiky štěstí?“
K „Ano.“
Z „Nemáte.“

Z „Dobrý den, hledám pátý
díl Deníku malého srágorky.“
(Deník malého poseroutky)

Zákazník byl nasměrován pro
knihu o patro výš. Pán poděkuje
a odchází dolů, do suterénu.

Z „Můžu mít dotaz? Proč máte
na těch knížkách cenovky?“

Z „Máte zpěvník Anny
Frankové?“ (Deník Anny
Frankové)

K „Dobrý den, mohu Vám nějak
poradit?“
Z „Já mám vysokou školu
a postgraduál, takže ne.“
(Nakonec odchází s komiksem
Angry Birds)

Z: „Dobrý den, máte
prosím detekční deník?“
(Destrukční deník)

Zákaznice drží v ruce knihu
a zmateně povídá: „Nemáte tu
knihu i papírovou?“

Z „Měla by to být kniha o víně
a jmenuje se to Pivařka?“

Z „Máte slevu na ICQ?“

DOBRO.DRUH

(nejspíše myšleno na kartu ISIC)
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K – Knihkupec

Z „Sháním autorku, nevím
jméno, vím jen, že je jí kolem
30 let a už jsem od ní knihu
četla.“
K „A jak se kniha jmenuje?“
Z „Nevím.“
K „A byla to beletrie?
Detektivka? Historie?“
Z „Nevím.“
K „A jak jste na ni přišla?“
Z „Na sociálních sítích.“
K „A proč ji chcete? Čím vás
zaujala?“
Z „Vezu ji do Anglie.“
K „Tučková, Třeštíková,
Mlynáková, Lauerová,....Hůlová?“
Z „Hůlová.“
po pár minutách se paní vrátí
Z „Jak to, že ta kniha, co jsem
četla, není na té nové uvedená?“

Z „Máte Rudou vdovu?“
K „Myslíte Rudou volavku?“
Zákazník drží v ruce titul
Mnich, který prodal své ferrari:
„Prosím Vás. Co je sveferari?“
K: „Prosím?“
Z: „No, co je to ferari?“

Z „Máte novou knihu od
R. Třeštíkové s názvem ó es em?“
(Osm, R. Třeštíková)

K „Knihu Vám objednáme. Dáte
mi na sebe kontakt, abychom
Vás mohli informovat, až kniha
dorazí?“
Z „Ano, můžu mail?“
K „Takže pan Mužmail.“

K: „Tak mapa pro Vás bude odložena na pokladně na Edenu.“
Z: „Kdy zavírají?“
K: „Mají tam do 21:00.“
Z: „Takže v 18:00 bude ještě
otevřeno?“

LITERATURA NAHRADILA
HAZARD

Dejvice jsou luxusní čtvrtí, která na tváři Prahy působí jako piha krásy. Dotváří
její půvabný vzhled a přidává jí na důležitosti. Malebnou vizáž dokreslují dominantní
budovy vysokých škol, sídlo armády nebo proslulé farmářské trhy na Kulaťáku.

Dříve dejvickou infrastrukturu představovalo
i kasino. Doupě plné pokeru, rulety i rušné
zábavy však zmizelo. I přesto se na tomto
místě můžete do riskantních her v klidu
pustit. Tentokrát se ale bude hazardovat
pouze s osudy knižních postav. Jak je to
jenom možné? S radostí vám oznamujeme, že
se Knihy Dobrovský 9. května 2018 rozrostly
o další pobočku, a to právě v Dejvicích. To
znamená další skvělou možnost, kam si chodit pro knižní i neknižní potěšení.

rat ze všech žánrů. Sortiment doplňuje odborná, populárně naučná literatura či
cizojazyčné publikace a studijní materiály. Nechybí ani školní pomůcky jako například kalkulačky, psací potřeby, sešity apod. Na své si přijdou také fajnšmekři
výtvarného umění. Základní nezbytnosti, jako jsou štětce, barvy, pastelky, fixy,

Díky stanici metra
a autobusovým linkám
se k nám lehce dostanete.

A na co se v našich prodejnách můžete
těšit? Samozřejmě u nás najdete nepřeberné množství knih. Od detektivek, thrillerů,
po beletrii až sci-fi či fantasy můžete vybí-

a další prostředky k sebevyjádření si u nás vyberete jedna dvě. A pokud nedokážete odolat
společenským hrám, pak vám srdce poskočí radostí. Máme deskovky, párty hry i naučnou
zábavu pro děti. Své ratolesti můžete zabavit i populární Elektronickou tužkou Albi, která
je poutavou formou vede k poznání.
Co je ale nejdůležitější, v dejvickém knihkupectví na vás čeká tým milých, ochotných a šikovných knihkupců. Nechte si od nich doporučit dechberoucí knížku nebo třeba společenskou hru,
při níž se parádně nasmějete. Na této prodejně si také můžete vyzvednout objednávku z e-shopu.
Těšíme se na vaši návštěvu každý všední den od 8 do 19 hodin, o víkendu od 9 do 14 hodin.
Dobrému čtení zdar!

Více na našem blogu!
www.knihydobrovsky.cz

KDE NÁS NAJDETE:
Praha - Dejvice
Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6
T: 702 115 048
Po - Pá: 8:00 - 19:00
So - Ne: 9:00 - 14:00
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Z tohoto místa jsme skutečně nadšení. Kromě
jiných výhod totiž skýtá skvělou dopravní
přístupnost. Díky stanici metra A Dejvická
a rozličným autobusovým linkám se k nám
dostanete velmi snadno. Nedaleký park
Stromovka a přírodní rezervace Divoká
Šárka přímo vyzývají k tomu, abyste si čtivo
vychutnali na čerstvém vzduchu. Při této
povznášející činnosti neznáme nic lepšího než
kulisu poskládanou ze zpěvu ptactva a ševelení stromů. A pokud snad upřednostňujete
posezení nad šálkem dobré kávy nebo čaje, potěší vás, že naše dobré knihkupectví obklopuje
několik kavárniček, a dokonce i cukrárna.
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Exkluzivní
MISTROVSTVÍ
SVĚTArozhovor
VE FOTBALE JE
ZA DVEŘMI.
JSTE PŘIPRAVENI?
Angelo
Purgert
Angelo Purgert patří mezi přední české fotografy. Samozřejmě není divu, má na svém kontě dvě autorské knihy, několik mezinárodních ocenění, dlouhou praxi a nespočet výstav jak v České republice, tak v zahraničí. Slavnostní představení knihy První republika, jež
vychází v rámci Charitativního fotografického projektu, proběhlo 31. 5. v knihkupectví KD na Václavském náměstí. Při této příležitosti
jsme
rozhodliolympijských
pana Purgerta trochu
Letošní rok se nese ve znamení sportu.
PoseZimních
hrách vyzpovídat.
a Mistrovství světa v ledním hokeji nás čeká

další, neméně výrazný světový šampionát. Pro české fanoušky to sice takové terno nebude, jelikož naši fotbalisté mezi
T Karin Vápeníčková F Archiv autora
týmy hrajícími o titul nezazáří, ale věříme, že ani tak si tuto sportovní událost léta nadšenci nenechají ujít.
Váš otec byl také fotograf, vzbudil ve
vás on chuť fotit nebo jak jste se k této
profesi dostal?
Ano, vzniklo to asi v letech 1975–76, když mi
bylo 10-11 let. Tatínek fotil flexaretou, byl
vášnivý fotograf amatér, přispíval i do časopisů, ale nikdy se tím neživil. Je pravda, že fotil
opravdu hodně.
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Myslíte, že je těžké si v dnešní době, kdy je
opravdu hodně fotografů, vypěstovat svůj
vlastní styl a autenticitu?
Já si myslím, že v dnešní době to vůbec není
jednoduché. Hlavně od roku 2000, kdy se fotografování stalo živností. Dřív člověk musel
prokázat nějaké výsledky, nějaké vzdělání,
nějakou praxi. Dnes je to bohužel otevřené,
kdokoliv si může koupit foťák a druhý den si
dát inzerát. To nabourává i cenovou politiku.
Tito lidé fotí skoro za hubičku a nekvalitně,
což běžný zákazník až tolik nerozezná. Na
druhou stranu větší firmy na kvalitu dbají.
Prosadit se tedy dá, ale je dobré, když má
fotograf vlastní rukopis a vysokou
kvalitu. Je to stejné, jako v každém
umění, fotografů je hodně, ale
špičku ledovce tvoří jen ti, kteří
to doopravdy umí.
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Vám se podařilo najít si vlastní výraz i díky
fotografiím První republika, které jste vystavoval v Obecním domě v Praze. Co nám
o nich prozradíte, proč právě toto období?
Já mám všeobecně rád hezké věci. Za první
republiky bylo krásné výtvarné období, krásná
architektura, hezká móda. Lidé se k sobě slušně chovali, galantně a gentlemansky. V dnešní
době je člověk přehlcený konzumními fotografiemi, které vidí na obálkách časopisů, reklamních materiálech a billboardech. Prosazuje se

Šlo mi o diametrální
odskok, o protipól
k dnešní fotce.
duch nezávislosti. Mně připadá, že všechny ty
obálky jsou stejné, proto jsem se chtěl trochu
vrátit v retrospektivě a nějak výtvarně to zpracovat, zajímavě. Šlo mi o diametrální odskok,
o protipól k dnešní fotce.
Následně tedy vznikla celá publikace První
republika, která vyšla na konci května. Jaké
obsahuje fotografie a v čem jsou specifické?
Lidé se vždy diví tomu, že jsem nestudoval
žádné fotografie z první republiky. Já jsem ale
nechtěl, ovlivnilo by mě to. Bylo mi jasné, že
jakmile to začnu studovat, budou mé fotky kopiemi. Atmosféru první republiky dokáže
vytvořit krásné prostředí,
účesy a doplňky. Co se týká
modelů a svícení, tak jsem
je vkládal pocitově. Chtěl
jsem, aby měl projekt
vlastní rukopis, vlastní
tvář. Neměl být opisem
ani dobovou kopií.

Co nám prozradíte o vzniku fotografie
Dáma s psíkem, která je zařazena do
sbírky Národního muzea fotografie
České republiky?
Modelkou je Janine Alexander a fotografie
vznikla v ateliéru. Je zajímavé, že některé fotky byly zinscenovány velmi složitě, ale tato
zcela jednoduše. Důležitý je mopsík, ten to
oživil. Fotografie vznikla během pěti minut,
třikrát jsme cvakli. Je zajímavá a patří mezi ty
nejoblíbenější, přitom vznikla tak přirozeně,
bez jakýchkoliv složitostí.
Celá kniha vzniká v rámci charitativního
projektu pro děti. Můžete nám celý tento
projekt i s jeho záměrem představit?
Jedná se o charitativní projekt, který trvá už
devět let a podílela se na něm spousta lidí –
vizážistky, kadeřnice, stylistky, modelky,
modelové, asistenti a partneři, kteří nám
poskytli prostory. To je důvod, proč celý projekt vůbec mohl vzniknout, jinak bychom se
pohybovali v opravdu vysokých částkách. Doposud se konalo 25 výstav, tady i v zahraničí.
Ze začátku projekt zaštítila Česká centra, takže jsme putovali na Ukrajinu, do Lvova i do
Sofie. Vždy pomáháme lokálně dětem, kde
se výstava koná. Projekt pomohl už spoustě
věcí a spoustě organizacím, například Klinice
dětské onkologie ve Fakultní nemocnici
Motol v Praze, autistickým dětem v APLA
Jihlava, Fondu ohrožených dětí v Jindřichově
Hradci i Ústavu mentálně postižených dětí
na Ukrajině.
S jakým očekáváním knihu vpouštíte
do světa. Komu by měla a mohla
ozdobit knihovnu?
Já si myslím, že může ozdobit knihovnu
každému, kdo má rád krásné věci, kdo má rád
umění. Jak jsem říkal, dnešní doba je hodně
strohá, konzumní a krása řemesla se vytrácí.
Tedy ten, kdo má rád hezkou architekturu,

Chystáte navíc dvě edice, je to tak?
Ano – jednu běžnou a druhou limitovanou. Bude se jednat o pouhých 100 kusů. Na jejich obálce
bude originální vlepená fotografie, knihy budou číslované a ručně zpracované v kožené vazbě.
Vaší další fotografickou vášní je Praha. Podílel jste se také na knize To nejlepší z Prahy.
Čím vás toto město tolik oslovuje, plánujete další projekt s pražskou tematikou?
Pro mě je Praha kouzelná. Po škole jsem začínal s focením architektur. Praha mě okouzluje
neustále. I známá historická památka má několik tváří, několik možností toho, jak se to
dá vyfotit. Atmosféra počasí ráno, přes den i večer je pokaždé jiná. Pořád mě baví jít si
v Praze zafotit.
Vedete také fotografickou školu. Co je hlavní podstatou, kterou se snažíte svým
žákům předat?
Je to asi rok, kdy jsem otevřel školu. Myslím si, že lidem mohu předat svou praxi. O fotografii
se zajímám od roku 1976 a od roku 1992 se jí živím profesionálně, to je již 26 let. Všechno, co
lidem předávám, vychází z mých zkušeností. Nejedná se o žádné učební metody, někdo něco
nastuduje v knížkách a pak to tak učí. Jde to ze mě, neškolím podle odborných publikací. Kurzy
jsou pro začínající fotografy, poloprofesionály i profesionály. Snažím se, aby mé kurzy měly
úroveň, protože dobrý fotograf nemusí být zároveň i dobrý lektor. Má výhoda je ta,
že školu vedu společně s manželkou, která má vystudovanou pedagogiku. Kurzům dodává
správnou metodiku, osnovu
a kontinuitu. Snažím se lidem
poskytovat i podporu. Není
to tak, že by dali peníze a po
kurzu na shledanou. Konzultace
jim poskytuji i po skončení.

Všechno,
co lidem předávám,
vychází z mých
zkušeností.
Nejedná se o žádné
učební metody.

Pozval byste nás na nějakou výstavu či
akci v následujících měsících?
Letos je rok 2018, když jsem před devíti lety
začal fotit První republiku, nenapadlo mě, že
to jednou dojde až k vydání knihy na výročí
100 let od založení státu. Celý projekt tak
graduje v tom nejlepším. Některé výstavy se
již konaly na jaře, v letních měsících červenci
a srpnu mohu pozvat do Hartmanic na Šumavě do Muzea Dr. Šimona Adlera, velmi krásného prostředí. Na podzim proběhne výstava
v Městské galerii v Táboře. Předpokládám, že
něco naplánujeme i na 28. říjen.
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Kniha aké
tání t
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příjemnou módu a období první republiky, bude spokojený. Když jsem měl výstavu v Obecním domě v roce 2010 s Alfonsem Muchou, tak jsem se lidí poptával, jak se jim výstava líbí.
Zajímavé bylo, že asi 80letá babička se mě zeptala, zda jsem to opravdu fotil za první republiky.
To by technicky nebylo proveditelné (smích), ale potěšilo mě, že to na lidi působilo dobře, že
to v nich dokáže vzbudit vzpomínky. Projekt ostatně získal už přes dvacet mezinárodních ocenění, nejvyšší zlatou medaili od Mezinárodní federace fotografického umění a rovněž zlatou od
Americké fotografické asociace. Tím se vrátila práce všem, kteří se na projektu podíleli, všem
160 partnerům a vrátí se jim také vydáním knihy. Jsem rád, že je nakladatelem pan Dobrovský,
člověk, který má kredit a díky němuž může kniha oslovit mnoho lidí. Každý, kdo má ve fotografii a umění rád krásu, by si měl knihu koupit.
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DVA DRUHY PRAVDY
Michael Connelly
Michael Connelly ve své
novince znovu dokazuje, proč
už téměř tři desetiletí patří
mezi nejuznávanější autory
krimižánru. I tentokrát přivádí na scénu legendárního
detektiva Harryho Bosche,
aby ho nechal řešit dva paralelní příběhy: jednak krvavé
kšefty drogových dealerů
s falešnými předpisy na léky,
jednak úsilí odsouzeného
vraha, který žádá o obnovení
svého případu.

Ani tentokrát nemůže chybět náš Dobro.měr,
který si vzal na mušku knižní tituly, o kterých jste
pravděpodobně už slyšeli, ale možná se nemůžete
rozhodnout, zda po nich skutečně sáhnout. Čtěte dál
a třeba se vaše pochybnosti rozpustí!

MADONA Z HOR
Elise Valmorbida
Nakladatelství Domino prezentuje Madonu z hor
jako velkolepě napsaný román, který jsme si už
dlouho chtěli přečíst. A jakkoli máme tendenci podobné slogany nebrat vážně, tomuto konkrétnímu
věřit můžeme. Čtenářský zážitek, který mi Madona
z hor zprostředkovala, patří k nejsilnějším za
hodně dlouhou dobu. Hrdinkou románu je Maria
Vittoria, jejíž osud nás provádí několika desetiletími dvacátého století. Na začátku se seznamujeme
s dívenkou z horské vesnice, kde drsná dřina
a neochvějná víra utvářejí celý lidský život. Maria
se dokáže z tohoto prostředí vymanit díky sňatku,
který ji domluvil otec – a společně s manželem se
odstěhují do podhůří, otevřou si obchod a zplodí
několik dětí. Mají tvrdý život, ale žijí ho rádi. To se
prudce změní s nástupem fašismu, kdy se z relativní selanky stává drama. Maria je vystavena velmi těžkým volbám, které ji donutí udělat
i to, co by si nikdy dříve nedovedla ani představit. Když je ale v sázce život člena rodiny,
člověk udělá naprosto cokoli. I Maria… Elise Valmorbida napsala neobyčejně silný
příběh o podstatě lidského bytí i konání, který vyvolává celou řadu otázek, ale nenabízí
jednoznačné odpovědi. Což je ostatně známkou dobré literatury.
Domino, Cena: 359 Kč

100 %

Dana Křivoňová z Olomouce

DŮMYSLNÉ UMĚNÍ, JAK MÍT VŠECHNO
U P**ELE
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Mark Manson
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Po desítky let nám bylo vtloukáno do hlavy, že klíčem k úspěšnému a šťastnému
životu je pozitivní myšlení a přístup. Ale tomu již definitivně odzvonilo. Motto Marka
Mansona je: „S*át na pozitivitu. Buďme upřímní, někdy prostě věci stojí za h*vno a my
se s tím musíme naučit žít.“ Již několik let autor
usměrňuje na svém blogu naše klamná očekávání
a nyní svá těžce vydobytá moudra shrnuje v této
průkopnické knize. Manson si myslí, že zlepšení
našich životů netkví ve snaze přeměnit citrony
na slaďoučkou limonádu. Mnohem efektivnější je
pochopit, že citrony prostě byly, jsou a budou kyselé.
Většina lidských bytostí je totiž omezená a chybující.
„Ne každý může být výjimečným – ve společnosti
existují vítězové, ale také davy poražených, často ne
vlastní vinou.“ Manson radí, abychom se snažili svá
omezení a chyby pochopit a přijmout je. Perfektní
tip pro všechny, kteří mají dost řadových knih o seberozvoji a motivaci a rádi by si přečtli zcela nový
pohled na to, jak žít spokojeněji než doposud.

Domino, Cena: 349 Kč

100 %

Dana Křivoňová z Olomouce

MLÉKO A MED
Rupi Kaur
Sbírka poezie a krátké prózy
od indicko-kanadské básnířky
oslovila takřka celý svět. Leč
není poezie, jako poezie. Ta od
Rupi Kaur se vyznačuje velkou
dávkou neobvyklosti. Chybí ji
totiž interpunkční znaménka,
občas je velice úsporná, jindy zase
nahrazena spíše prózou. Vždy ji
doprovází autorčiny ilustrace,
které podtrhují celé vyznění
myšlenky, kterou chce Rupi
čtenáři předat. Co se týče obsahu,
kniha je rozdělena do čtyř kapitol.
Jedna léčí zármutek, druhá bojuje
s všudypřítomnou bolestí, důležité však je, že vás sbírka provede
celým tímto „procesem“ až k hledání radosti.
Knihy Omega,
Cena: 349 Kč

100 %
Kateřina Svobodová

Muž a žena
Michal Viewegh
Žádnému čtenáři (a dokonce i nečtenáři) nemohl ujít
letošní velký comeback jednoho
z nejznámějších spisovatelů
české literatury. Michal Viewegh
představil svou novou knihu Muž
a žena, jejíž součástí jsou dvě
krátké novely, kterým nechybí
Vieweghův dobře známý ostrovtip, dávka ironie, ani charakteristický pohled na vztahy mezi
muži a ženami. První novela s příhodným názvem Family Frost
přibližuje osud zkrachovalého restauratéra Vincenta, který si
z nouze pronajme chladicí vůz a začne se živit jako řidič. Druhou
novelou je Čarodějka z Křemelky, ve které je použitý mírně
fantastický námět. Ústřední postavou je Dominika, jejíž krása ji
dělá spíše problémy.
Ikar, Cena: 329 Kč

Knihy Omega, Cena: 299 Kč

95 %

Redaktor Knihy Dobrovský

95 %

Redaktor Knihy Dobrovský

PROHNILÉ MĚSTO

DOKONALÉ STOPY

Leigh Bardugo

Helen Fieldsová

Prohnilé město dostane každého fantasy čtenáře spolehlivě
„do kolen“. Leigh Bardugo vybrousila svůj spisovatelský
talent do dokonalosti právě
v duologii Šest vran. Prohnilé
město je závěrečným zúčtováním mezi gangy Ketterdamu a gradujícím sporem mezi
zloději a obchodníky. Jestli
jste trnuli při cestě Gaunerů
do Ledového paláce, vsadím
se, že u Prohnilého města
nebudete ani dýchat. Tolik
zvratů, akce a složitých intrik
nenajdete snad v žádné jiné
fantasy knize. Šest vran je
jedna z mála sérií, která dokáže čtenáře kompletně pohltit
a vytvořit závislost na příběhu, kterým budete žít ještě nějakou dobu po přečtení. Nelze si totiž neoblíbit šestici vyvrhelů
společnosti, kteří dávají v sázku své životy dnes a denně. Kaz
Brekker, samozvaný vůdce gangu Gaunerů, si ale přestává být
jist i svými vlastními lidmi. Celé město stojí proti zběhlému
synovi obchodníka, nejlepšímu střelci široko daleko, nádherné smrtičce, drüskellovi, který zradil svůj vlastní národ, špiónce, jež dokáže přijít a zase odejít, aniž by si ji kdokoli všiml
a geniálnímu podvodníkovi, jemuž žádná práce nepřijde dost
špinavá na to, aby se z ní nedalo něco vytěžit.

PLUS, Cena: 299 Kč

100 %

Redaktor Albatros Media

BLACKOUT
Marc Elsberg
Jednoho chladného únorového dne zhasnou světla v Itálii.
A nejen tady. Chvíli nato ve Švédsku, pak v Německu, Francii, Rakousku, Belgii a Holandsku. Všude v Evropě se hroutí elektrická
síť, přestanou fungovat výtahy, vlaky metra uvíznou v tunelech…
Bývalý italský hacker a programátor Piero Manzano věří, že ví,
kdo je za to zodpovědný, a tak se to snaží sdělit odpovědným
orgánům. Ale nikdo mu nevěří. Až francouzský komisař Europolu
François Bollard je ochoten mu naslouchat.
Knihy Omega,
Cena: 399 Kč

95 %

Redaktor Knihy Dobrovský

100 %
Kateřina Svobodová
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Fragment,
Cena: 399 Kč

Dokonalý zločin je takový, o kterém nikdo neví! V odlehlém koutě
Skotské vysočiny shořelo tělo Elaine Buxtonové. Jediné, podle čeho
může policie pohřešovanou právničku identifikovat, je zub a cár
zkrvaveného šátku. V tajné místnosti kdesi v Edinburghu mezitím
skutečná Elaine Buxtonová vyděšeně křičí do tmy. Inspektor Luc
Callanach opustil slibnou kariéru u Interpolu a začíná od nuly. Obstojí před novými kolegy i ve střetu s vrahem, který za sebou pečlivě
zahlazuje všechny stopy?
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DOBRO.ZÁBAVA

BAVTE SE
Soutěžte s námi a vyhrajte zábavnou
deskovou hru, která pobaví celou rodinu!
K DOSTÁNÍ TAKÉ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH
KNIHY DOBROVSKÝ.

SOUTĚŽ

DOBRO.DRUH

Přiřaďte správné země k číslům na mapě.
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Portugalsko Norsko Rusko

Itálie

Island

Francie

Velká Británie

Španělsko

Finsko

DOBRÉ TÁBOROVÉ ŠIFRY
ŠIFRA

KLÍČ

Odhalte, jaká zpráva se skrývá za touto šifrou.

ABC DEF

G H CH

IJK LMN OPQ

R S T UVW XY Z

?
Soutěžíme také o tuto osvěžující hru,
která vás v létě příjemně ochladí!
Zábavná hra, ve které se staneš zmrzlinářem a budeš muset prokázat svou zručnost!
Dokážeš jako první poskládat kopečky zmrzliny podle karty zadání a vyhrát?

K DOSTÁNÍ TAKÉ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH
KNIHY DOBROVSKÝ.

ŠIFRA

Najděte zašifrovanou tajenku.

-../---/-…/.-./-.--//-.././-./--..--//…-/.-/--.././-././/-../---/-…/.-./
---/-.-./-/./-./.-/.-././.-.-.-.//--../-.././/.---/.//-/.-/.---/./-./-.-/.-//
..-/--../../.---/-/.//…/..//.-.././-/---/--..-//.--./.-.-.-./…/.-.-.-.//-.././
-.-/..-/.---/./--/.//--../.-//…-/.-/…/.//.--./.-././--.././-./.-.-.-.///

A = .B = -...
C = -.-.
D = -..
E=.
F = ..-.
G = --.
H = ....
I = ..
J = .---

K = -.L = .-..
M = -N = -.
O = --P = .--.
Q = --.R = .-.
S = ...
T=-

U = ..V = ...W = .-X = -..Y = -.-Z = --..
. = .-.-.-.
, = --..-? = ..--..
! = --..-

Správné odpovědi nám pošlete do 25. července na adresu:
souteze@knihydobrovsky.cz. Do předmětu napište Soutěž Dobrodruh.

DOBRO.DRUH

KLÍČ
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DOBROVSKÝ DÁREK
Blíží se konec školního roku a s ním je neodvratně spojeno
vysvědčení. Děti a vyčerpaní učitelé, učitelky, profesoři
a profesorky si zaslouží po deseti měsících dřiny ve školních
lavicích odměnu. Čím obdarovat děti za jedničky a čím potěšit
ty, kteří vynaložili veškeré úsilí, aby se jim toho do hlavy vešlo co
nejvíce? Máme pro vás hned několik tipů!

A protože se závratnou rychlostí blíží léto a období slunných
dovolených, přinášíme vám také inspiraci na nejrůznější hry,
kterými zabavíte na dlouhých cestách nejen své ratolesti, ale
rovnou celou rodinu.
Produkty jsou dostupné na vybraných kamenných prodejnách
a na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
F Archiv

ČLOVĚČE NEZLOB SE
cestovní balení
Efko, 99 Kč

BURGER
cestovní hra
Dino Toys, 199 Kč

OVOCNÝ SALÁT
ADC Blackfire, 199 Kč

Super rychlá hra zaměřená na reakce
a rozpoznávání! Budeš nejrychlejší?

Zábavná párty hra, ve které se neustále mísí
různé druhy ovoce. Procvič svůj postřeh!

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
ČERNÝ PETR
Dino Toys, 49 Kč

PŘEDŠKOLNÍ BATŮŽEK
JURSKÝ SVĚT
329 Kč

KUFŘÍK AUTA
259 Kč

PENĚŽENKA
JURSKÝ SVĚT
169 Kč

UBONGO
CESTOVNÍ
Albi, 349 Kč

SOUPRAVA
MODELOVACÍ HMOTY
KOH-I-NOOR, 29 Kč

ZÁPALKY
cestovní hra
Dino Toys, 289 Kč

NOTÝSEK
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
69 Kč

KOSTKY
cestovní balení
Dino Toys, 109 Kč

PŘEDŠKOLNÍ BÁTŮŽEK
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
329 Kč

DOBRO.DRUH

KUFŘÍK
JURSKÝ SVĚT
259 Kč

FAST FLIP
ADC Blackfire, 449 Kč
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UZLY
cestovní hra
Dino Toys, 289 Kč

CESTOVNÍ
POLŠTÁŘ
Albi, 299 Kč

SOUPRAVA
PASTELEK
KOH-I-NOOR, 59 Kč

ZEMĚ MĚSTO
Dino Toys, 349 Kč

DOBBLE
ADC Blackfire, 349 Kč

I KNOW
Albi, 799 Kč

Rychlost, postřeh, reflexy! Dobble, to je 50 různých
symbolů, 55 karet, 8 symbolů na kartě a každé dvě
karty spolu mají společný pouze jeden!

KRTEK MINI PEXESO
Dino Toys, 39 Kč

ESPRESSO
HRNÍČKY
Albi, 99 Kč/kus

DINOSAUŘI
60 dílků + figurka
Dino Toys, 79 Kč

DOBBLE STAR WARS
ADC Blackfire, 399 Kč

OSADNÍCÍ
Z KATANU
Albi, 999 Kč

AZ KVÍZ
rodinná hra
Dino Toys, 399 Kč

STŘELENÉ
KACHNY
Albi, 299 Kč

DOSTIHY
A SÁZKY
Dino Toys, 599 Kč

SVÍČKA HEART
AND HOME
Albi, 79 Kč

Další verze populární hry Dobble. Kdo jako první
najde společný symbol na dvou různých kartách?

JUNGLE SPEED
ADC Blackfire, 399 Kč

KLOBOUČKU
HOP
Efko, 179 Kč

Zábavná a rychlá párty hra
zaměřená na postřeh a pozornost.
Získej totem jako první!

CITADELA
DELUXE
Mindok, 699 Kč

DÁRKOVÁ
ČOKOLÁDA
Albi, 69 Kč

NINJA KARTY
Mindok, 299 Kč

DOBRO.DRUH

BANG
Albi, 329 Kč
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Slavné cyklistické závody

Tour de France�
a Giro d‘Italia�

ve dvou výpravných knihách!
Redaktor Mladé fronty DNES Tomáš Macek je mimořádně fundovaný a nesmírně zkušený sportovní novinář. Jako reportér se již
zúčastnil třinácti olympijských her, šesti letních a sedmi zimních.
Zároveň pravidelně působí na cyklistických závodech Tour de France, Giro d’Italia i Vuelta España. Historií cyklistických závodů se
zabývá od mládí a své znalosti v této oblasti zúročil ve dvou výpravných knihách, obě pak vydalo pražské nakladatelství PROSTOR.
T Redaktor nakladatelství PROSTOR
F Archiv

Jako první vyšly Příběhy Staré dámy. Tahle
svým způsobem jedinečná kniha přibližuje 100
ročníků Tour de France a jako vůbec první česká
publikace mapuje historii i současnost tohoto
nejslavnějšího cyklistického závodu. Na základě

První česká publikace
mapující historii i současnost nejslavnějšího
cyklistického závodu.
dobového tisku a literatury, jakož i osobních
svědectví pamětníků přibližuje autor knihy
Tomáš Macek nejzajímavější příběhy z Tour de

France, její hrdiny, záhady, tragické události
i úsměvné historky. Jádro knihy tvoří 46 kapitol
z historie Tour, doprovázených množstvím
unikátních dobových fotografií. Do knihy jich
bylo zařazeno celkem čtyři sta! V závěrečné
části pak kniha zachycuje československou, respektive českou stopu na Tour prostřednictvím
osobních vzpomínek sedmi cyklistů, kteří ji
v minulosti absolvovali. Knihu pak uzavírá
bohatý statistický přehled.
V pořadí druhou knihou od téhož autora jsou
Příběhy Corsa rosa, jež vyšly na jaře letošního roku. Kniha volně navazuje na předchozí
Příběhy Staré dámy, které byly v nakladatelství
PROSTOR publikovány již v roce 2013.
Tentokrát se Tomáš Macek zaměřil na druhý
z tria slavných třítýdenních cyklistických závodů – Giro d’Italia. Také ten každoročně přitahuje pozornost milionů fanoušků na celém světě
a v roce 2017 završil i on první stovku svých
ročníků. V posledních letech, s přibývajícími

DOBRO.DRUH

Odhalte zákulisí druhého z tria slavných třítýdenních cyklistických
závodů – Giro d’Italia.
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Prostor, Cena: 997 Kč

úspěchy českých cyklistů, je proto Giro stále
více sledované rovněž v Česku. V roce 2018
navíc byl závod mimořádně atraktivní i proto,
že poprvé v historii odstartoval mimo evropské
území – ve Starém Městě v Jeruzalémě. Stejně
jako Příběhy Staré dámy, jsou i Příběhy Corsa

Prostor, Cena: 597 Kč

rosa vybaveny unikátními dobovými fotografiemi, do knihy je jich zařazeno téměř 450, a stejně
tak bohatým statistickým přehledem. Velmi
výstižně charakterizoval tento závod v úvodu
knihy sám autor, který napsal, že „Giro d’Italia
v sobě skrývá italskou vášnivost, výbušnost,
živelnost, chaotičnost i nevypočitatelnost.
Buďte si jisti, že každý rok se něco neočekávaného stane...“ A jeho redakční kolegyně Alena
Slezáková o knize napsala, že Příběhy Corsa
Rosa jsou psané svižným a neotřelým jazykem
a navzdory záplavě jmen a událostí se čtou jako
napínavá detektivka...

Došly vám nápady?
Nechte se inspirovat kuchařkami, které doslova přetékají tipy, a těmi
nejlepšími recepty, nad kterými se vám budou sbíhat sliny!

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

Recepty pro děti od 4 měsíců do 3 let
výhradně z přírodních ingrediencí
Knihy Omega, Připravujeme

Díky nápaditým receptům se
i vy naučíte vařit s mnoha druhy
a odrůdami česneku, jež se liší
velikostí, pronikavostí i barvou

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

Sbírka lahodných pokrmů, na
které budete potřebovat jen
pánev wok, nůž a prkénko

Knihy Omega, Cena: 279 Kč

Od lehkých a svěžích dipů až po
krémové a smetanové omáčky

75 receptů na skutečně originální
rajčatové pokrmy, jež těží z této
fantastické ingredience

Knihy Omega, Cena: 229 Kč

Svěží přístup k přípravě koktejlů, v níž
lahodné chutě a superpotraviny tvoří
výživný energetický koktejl

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

Chutné pokrmy, pro jejichž přípravu
vám bude stačit pouze plech

DOBRO.DRUH

Knihy Omega, Cena: 349 Kč
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Zakoupíte v prodejnách KNIHY DOBROVSKÝ nebo na www.knihydobrovsky.cz
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