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si před dvěma lety jsem se 
zamýšlela, jestli je možné, aby 
mi do života vstoupil ještě nějaký 
nový zajímavý člověk – například 

nová kamarádka. Když je vám dvacet let, je to 
prakticky na denním pořádku, ale teď? Říkala 
jsem si, že mám manžela, děti, firmu a svůj čas 
dělím spravedlivě mezi ně, přičemž moc dalšího 
času mi nezbývá. Chci ještě hledat nové přátele? 
Nemám čas na ty, kteří v mém životě již jsou, 
natož kdyby se objevil někdo nový. Můj rodinný 
život s tím pracovním tvoří jeden celek.
 
Za posledních 10 let jsem poznala mnoho inspi-
rativních žen s nabitým programem, zastávají-
cích pozice manažerek a ředitelek. Doma na ně 
čekali děti, manžel, pračka a kuchyňská linka, 
aby na ní nachystaly jídlo pro celou rodinu. Sa-
mozřejmě jsem poznala i spoustu mužů pracu-
jících denně i 12 hodin, aby zvládli povinnosti 
naložené na jejich bedra. Tato setkání byla čas-
to pouze pracovní a odvál je čas, ale měla jsem 
štěstí, že se s některými lidmi pracovní vztah 
vyvinul v přátelství, které trvá. Je pro mě velice 
důležité mít kolem sebe ty, které mám ráda.
 
Poznala jsem mnoho skvělých a zajímavých 
osobností, které získaly místo v mém srdci. 
Za všechny bych ráda uvedla muže, který si 
získal celou naši rodinu. Je to úspěšný foto-
graf Jakub Ludvík. Vždy jsem ho obdivovala. 

Do života nám vstoupil díky mé kamarádce 
Simoně Moravcové. Jakub je fotografem tělem 
i duší, kterého mám ráda především jako člově-
ka. Mezi jeho vlastnosti patří pracovitost a zá-
roveň nepředstíraná skromnost. Kromě toho 
je s ním stále neuvěřitelná legrace.
 
Naše rodina ne-
jen, že knihy 
prodává, ale také 
i vydává, proto 
jsme se s tímto 
neobyčejným člo-
věkem domluvi-
li na vydání hned 
dvou knih. Ta 
první, vyprávějící 
o Jakubově živo-
tě, se objeví na knižních pultech již letos v říjnu. 
Druhá kniha vám představí Jakubovu práci –  
tedy jeho úžasné fotografie a mohu slíbit, že to 
bude krásná a velkolepá publikace.
 
Jak tedy sami vidíte, stále pracujeme na tom, 
abychom vám přinášeli zajímavé čtení a publi-
kace. Přeji vám, ať i v tomto čísle naleznete 
inspiraci, pobavení či nové poznatky.

A

MILÍ DOBRO.ČTENÁŘI, 

30 PRODEJEN PO CELÉ ČR
www.knihydobrovsky.cz

60 000 titulů skladem

Jakub LudvíkF
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CO SE U NÁS DĚLO?

PŘEDSTAVUJEME NAŠE 
UČEBNICOVÉ MÁGY

Počátek léta se u nás nesl v duchu křtů, rozhovorů i autogramiád 
– a mnohdy pěkně živých a barevných. Největší akcí byl bezesporu 
slavnostní křest jedinečné fotografické publikace První republika 
pana Angela Purgerta. Čestnými hosty byli Martin Maxa, Jarek Šimek, 
Martin Dejdar, který se zhostil moderování a nepřehlédnutelný 
Daniel Nekonečný. 

Svou novou knihu Dovolená s moderním fotrem u nás pokřtil 
oblíbený autor humorných „deníčků“ Dominik Landsman společně 
s kmotrem Jakubem Kohákem. A v neposlední řadě jsme v našem 
knihkupectví uvítali poněkud nevšední návštěvu − ředitele pražské 
zoo, pana Miroslava Bobka, který nám v rámci autogramiády své knihy 
Zoopisník poskytl také rozhovor.

I  Křest knihy Dovolená s moderním fotrem − 
Dominik Landsman, kmotr Jakub Kohák  
(Knihy Dobrovský − Václavské náměstí)

I  Autogramiáda a dobrý rozhovor − Miroslav 
Bobek (Knihy Dobrovský − Václavské náměstí)

I  Slavnostní křest První republika − Angelo 
Purgert, moderátor: Martin Dejdar, hosté 
Martin Maxa, Jarek Šimek, Daniel Nekonečný  
(Knihy Dobrovský − Václavské náměstí)

Nemusíte mít strach, že byste z našeho 
knihkupectví odešli s nepořízenou. Nabízíme široký 

sortiment učebnic i jiných školních potřeb a neknižního 
sortimentu, vše na jednom místě, aby pro vás přípravy na 

nový školní rok nebyly tolik hektické a stresující. 
Stačí si k nám, do Knihy Dobrovský, 

udělat výlet.

I  Václavské náměstí 
učebnicová sekce

I  Ústí nad Labem 
učebnicová sekce

Závratně se blíží nový školní rok a s ním také noční můra všech rodičů 
a studentů − shánění učebnic, které se mnohdy změní ve zmatené 
pobíhání mezi regály, stojany s velmi nízkou úspěšností. Přitom 
většinou stačí málo. V oddělení s učebnicemi jsou totiž naši skvělí 
knihkupci, kteří přesně vědí, kde najít vše, co zrovna do školy sháníte, 
a jsou ochotni vám kdykoliv pomoct zorientovat se v učebnicovém 
bludišti. Některé vám nyní představujeme společně s koordinátorem 
učebnic, panem Borisem Šotákem.

Anna Říhová
Plzeň – Sedláčkova

Blanka Kunclová
Ústí nad Labem  

– Forum

Eva Riečičiarová
Praha – Arkády 

Pankrác

Martina Drábková
Pardubice – Atrium 

Palác

Jana Horvátová
Liberec – OC Nisa

Miroslav Šulák
Brno – Joštova

Natálie Šedivá
Praha – Václavské 

náměstí

Míša Polachová
Olomouc – Galerie 

Šantovka

Michaela Vodová
Ostrava – Forum Nová 

Karolina

Boris Šoták
Koordinátor učebnic

Budeme se na vás těšit!

Olomouc − Galerie Šantovka

Ostrava − Forum Nová Karolina

Most − OC Centrál

Teplice − Galerie Teplice

Ústí nad Labem − Forum

Pardubice − Atrium Palác

Kolín − OC Futurum

Brno − Joštova

Praha − Václavské náměstí

Praha − Metropole Zličín

Praha − Dejvice

Praha − Arkády Pankrác

Praha – NC Eden

Praha − Anděl

České Budějovice − IGY Centrum

Plzeň − Sedláčkova (učebnicové centrum)

Liberec − OC Nisa

Zcela největší výběr učebnic 
najdete na těchto prodejnách:

AKCE A PŘEDSTAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ



Hrajte si a poznávejte lidské tělo, ať už je vám šest nebo 
šedesát. Hravá anatomie vám umožní interaktivní for-
mou nahlédnout do procesů fungování lidského těla 
a jeho stavby. 

Co tuto publikaci odlišuje od ostatních, které se podobají 
školním učebnicím? Především to, že si díky ní vyzkouší-
me doslova rentgenové vidění! Tři různě barevné čočky, 
červená, modrá a zelená, nám umožní pohled, jaký se 
běžně naskytuje pouze vědcům a lékařům! Kniha ne-
slouží jen jako doplňující studijní materiál, ale také jako 
skvělý titul, který si užije celá rodina.

HRAVÁ ANATOMIE 
PROLÍNÁ UMĔNÍ 
S INTERAKTIVNÍM 
POZNÁVÁNÍM

Umění ve vědě
Carnovsky – to jsou milánští umělci Francesco 
Rugi a Silvia Quintanilla, kteří založili svou 
tvorbu na principu barevného modelu RGB. 
Různé světelné podmínky a vrstvy, přes něž  
se na jejich obrazce díváte, nám umožňují 
objevit mnohé dimenze, které se v jejich 
dílech skrývají.
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Knihy Omega, 499 Kč

Nejen, že budete nadšeni 
z interaktivnosti knihy, 
ale také její umělecké 
stránky, za kterou si tito 
dva italští tvůrci zaslouží 
po právu obdiv. Publikaci si užijí děti 

i dospělí a lze směle říci, 
že jde o skvělý doplněk 
k hodinám biologie na 
základní škole!

Vyjde  
v září 2018 

Skrz modrou čočku pak můžete 
ve shluku barevných čar vnímat 
například pouze krajinu, přes 
červenou čočku si všimnete 
postav na obrázku a skrz zele-
nou objevíte ještě další rozměr 
a jevy, které umělci do obrazu ukryli. Na stej-
ném principu funguje i Hravá anatomie.

Kniha je rozdělena do deseti kapitol, z nichž 
se každá věnuje jiné části lidského těla či jeho 
fungování. Abychom získali komplexní pohled 
na každou z nich, nejprve si ji představí-
me v obecné části, následně ji podrobíme 
drobnohledu v rentgenové místnosti (kde 
přichází ta nejzábavnější chvíle s barevnými 

KOSTRA

SVALY ODHALTE VŠECHNY ČÁSTI 
LIDSKÉHO TĚLA POMOCÍ 
BAREVNÝCH ČOČEK

ORGÁNY

čočkami) a veškeré důležité informace a po-
drobnosti načerpáme v místnosti anatomické.

Co jednotlivé čočky zobrazují?
Skrz červenou můžete zkoumat lidskou kostru. 
Přes zelenou si prohlédnete svaly a modrá 
vám umožní poznat životně důležité orgány. 
Pracovat s knihou je tedy opravdu jednoduché 
a zábavné.

ArchivLucie ČernáT F
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VÝBĚR TOHO 
NEJLEPŠÍHO

Čtení pro fantasy fanoušky, milovníky young 
adult či zapálence do detektivek a thrillerů? 
Myslíme na vás všechny, a proto jsme si ne-
chali záležet, aby si každý typ čtenáře našel to 
svoje. I během léta jsme si dali práci s výběrem 
skvělých titulů. V tomto čísle vám jich přináší-
me o trochu více, protože dobrých knih není 
přece nikdy dost!

Ukradená známka je výborná publikace pro všechny čtenáře, které 
baví příběhy propletené s historií a s nádechem detektivního žánru. 

Navíc je založena na skutečných událostech, což ji činí ještě více zajímavou. 
Ústředním prvkem knihy je, jak už název napovídá, ukradená známka, jež byla 
nalezena po více než 25 letech. Otec samotného autora knihy byl obviněn z po-
jistného podvodu prostřednictvím České televize. Bram Klein věřil, že napsání 
knihy je jediný způsob, jak jméno svého otce očistit. Ovšem nejzajímavějším 
prvkem je sledovat pátrání Holanďana, který nikdy nebyl v České republice, 
ale chtě nechtě musel vstoupit do komunity sběratelů známek… Nemusíte mít 
obavy, že by příběh byl příliš „suchý“. Naopak, v Ukradené známce jde nejen 
o sběratelskou čest, ale také o osobní poslání a peníze.“

Ukradená známka, Knihy Omega, Cena: 399 Kč

PETR DOBROVSKÝ

Naprosto jedinečný historický román z vikingského prostředí vás zanese 
do 9. století, tedy raného středověku, kdy se severoanglická vesnice 

ocitá pod útokem Vikingů. Chlapec Wulf přihlíží nelítostnému drancování vesnice 
a nakonec ji společně s Vikingy opouští. Dostane nové jméno – Rolf a pomalu si 
uvědomuje, že vikingský útok rozhodně nebyl náhodný. Synové slavného Vikinga 
Ragnara přišli do Anglie, aby pomstili jeho smrt. Jenže z pomsty se stane rozsáhlá 
invaze a bude pouze na Rolfovi, aby zabránil obrovskému krveprolití. Pokud vás 
Vikingové fascinují stejně, jako mě, rozhodně je tato kniha skvělá volba – nemluvě 
o fanoušcích seriálu Vikingové, pro ty je román téměř povinností.“

Vikingové – pomsta synů, Fobos, Předpokládané vydání: září 2018

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK

Tento skvělý thriller v sobě kombinuje hned několik zdánlivě nesouvise-
jících událostí. První je záhadné mizení královen krásy po celé Americe 

a jejich následné znovuobjevení – avšak všechny se objeví znetvořené plastickými 
operacemi. Druhou událostí je zničení lipské radnice a nástěnné malby da Vinciho 
v Miláně. A poslední je počítačový vir, jenž systematicky mění veškeré fotografie po 
celém světě. Bostonské doktorce Helen je unesena dcera, a tak si pokládá otázku, 
zda všechny tyto události spolu nějak nesouvisí. Pátrání ji zavede až do doby 
před 500 lety, kdy vznikl slavný obraz Mony Lisy. Kniha mi vyrazila dech svým 
strhujícím tempem. V mnohém mi připomněla díla Dana Browna, protože Tibor 
Rode brilantně zakomponoval mnohé historické prvky do propracovaného děje 
a myslím, že se ve vaší knihovně bude obzvlášť vyjímat.

Mona Lisa Virus, Knihy Omega, Předpokládané vydání: září 2018

PETRA DOBROVSKÁ

AKTUÁLNĚ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
TITULY

SLOVO Z NAŠEHO NAKLADATELSTVÍ
Jak mnoho našich zákazníků ví, tak v posledních letech prošlo naše nakladatelství obrovskou změnou. Začali jsme vydávat klasiku 
a postupně se přidaly i další žánry. V tomto roce vydáváme svůj 1000. titul, který můžete vidět na obálce tohoto čísla magazínu 
Dobro.druh. Jsme moc rádi, že se nám podařilo přinést zákazníkům světové bestsellery, jako je série Cizinka či instagramová 
poezie jménem Mléko a med. V roce 2018 se čtenáři mohou těšit na stovky nových knížek z naší produkce, a bylo tedy načase 
udělat další krok. Představujeme vám nové značky, které usnadní zákazníkům nalézt knihy, které opravdu chtějí a přinesou skvělý 
čtenářský zážitek. Můžete se začíst do překrásných knížek pro děti pod naší značkou Drobek s dráčkem v logu či nejlepší thrillery 
vydávané pod Vendetou. Tím ovšem nekončíme. Seznamte se s vašimi novými oblíbenými značkami.

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
Obchodní ředitel

1. Loutkář
(Knižní klub, 399 Kč)

2. Labyrint pohybu
(Vyšehrad, 298 Kč)

3. Velmi osobní kniha 
o zdraví
(BizBooks, 399 Kč)

4. Malý pražský erotikon
(Bourdon, 329 Kč)

5. Mise Saturn
(Knihy Omega, 399 Kč)

6. Hana
(Host, 299 Kč)

7. Okamžiky štěstí
(Bourdon, 356 Kč)

8. Přírodní Superjídlo 
pro děti a batolata
(Knihy Omega, 349 Kč)

9. Bubny podzimu
(Knihy Omega, 499 Kč)

10. Mléko a med
(Knihy Omega, 349 Kč)
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JSEM ZPĚT
Brenda Novak

Psychiatrička Evelyn Talbot se 
vrací do nápravného zařízení pro 
nejděsivější psychopaty z celé 
Ameriky. Evelyn neustále myslí na 
svou ponurou minulost. Její bývalý 
přítel Jasper Moore ji unesl, mučil 
a málem zabil. O dvacet dva let 
později má stále pocit, jako by na 
ni ve stínu někdo číhal.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

RÁJ MRTVÝCH 
DĚTÍ
Roxann Hill

Děti z ideálních rodinných poměrů 
nevysvětlitelně končí své životy. 
Začnou se množit záhadné, téměř 
rituální sebevraždy mladých lidí. 
Inspektorka Anna, která překonává 
životní krizi, je najata knězem 
a církevním vyšetřovatelem, aby 
objasnila důvod těchto činů.

Vendeta, Předpokládané 
vydání: září 2018

ZERO
Marc Elsberg

Londýn. Při honičce je zastřelen mladý chlapec. Novinářka Cynthia Bonsant pátrá po příčině jeho 
smrti a dostává se na stopu proslulé internetové platformě Freemee. Tato síť shromažďuje a analy-
zuje data, milionům uživatelů slibuje lepší život a úspěch. Pouze jeden člověk před Freemee varuje: 
ZERO – nejhledanější internetový aktivista na světě. Jak se Cynthia začíná blížit pravdě, stává se sama 
kořistí. Ale ve světě smartphonů a kamer na každém kroku je velmi těžké se skrýt…

Knihy Omega, Předpokládané vydání: říjen 2018

TAJEMNÝ RYTÍŘ
George R. R. Martin

Král Aerys I. sedí na železném trůnu. Epidemie moru již pominula. Ve vzduchu jsou stále cítit 
dozvuky šestnáct let starého, neúspěšného povstání. V těchto neklidných dobách se ušlechtilý 
rytíř Ser Duncan Tall – Dunk vydává na cestu Sedmi královstvími.

Knihy Omega, Předpokládané vydání: září 2018

MODRÁ
Maja Lunde

Maja Lunde uchvátila čtenáře 
z celého světa svým románem 
Historie včel. Nyní je zpět 
s dalším skvostným a strhují-
cím příběhem.

Knihy Omega, říjen 2018

VLCI ZIMY
Tyrell Johnson

Lynn McBrideová si poté, co 
svět zasáhla nukleární válka 
a smrtící chřipková epidemie, 
prochází drsnou školou života. 
Každý den bojuje o přežití.

Fobos, září 2018

UMĚLEC NA 
OSTŘÍ NOŽE
Irvine Welsh

Jim Francis, úspěšný umělec, žije 
v luxusním domě na pláži v Ka-
lifornii. Někteří si myslí, že je to 
lhář a podvodník, jiní ho vidí jako 
vizionáře. Ale Jimova minulost je 
temná a jeho žebříček hodnot byl 
dříve velmi odlišný. Když cestuje 
na pohřeb zavražděného syna, 
jeho staří známí ho už očekávají 
s touhou po krvavé pomstě.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

HÁDANKA 
JMÉNEM OLIVER
Liz Nugent

Oliver Ryan je dokonalým příkla-
dem úspěšného muže. Jeho man-
želka Alice mu je plně oddána. 
Celé okolí jim jejich život i vztah 
závidí. Ovšem jen do doby, kdy 
Oliver napadne Alici. Nikdo jeho 
divoký výpad vůči ženě nechápe.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

LŽI, DOKUD 
MŮŽEŠ
Mary Kubica

Clara Solbergová je poznamenána 
tragickou událostí, která se udála 
jednoho letního odpoledne. Zjišťu-
je, že o nehodě, jež se jí tak hlubo-
ce dotýká, neví vlastně vůbec nic 
a aby odhalila tajemství a podvody, 
musí se vydat na lov pravdy.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

ŠEST ČTYŘI
Hideo Yokoyama

Pět dní, během ledna 1989, po-
slouchali rodiče sedmileté tokijské 
školačky požadavky jejího únosce. 
Nikdy nezjistili jeho totožnost. Ale 
na konci roku 2002 se během pár 
dní všechno změní. Tiskový mluv-
čí policejního oddělení náhodou 
najde ve starých záznamech cosi, 
co zaseje semínko pochybnosti.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

IMPÉRIUM ČASU
Daniel Godfrey

Římané mají ve své moci tech-
nologii, jež jim umožňuje cesto-
vat časem. Mnozí, kteří pobývají 
za hradbami města, však o této 
technologii nic neví.

Knihy Omega, září 2018

Objevte horké 
novinky ze světa 
sci-fi a fantasy
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AC/DC
Paul Elliott

Uznávaný hudební publicista 
Paul Elliott vzdává touto 
knihtou hold jedné 
z nejpopulárnějších hudebních 
formací rockové historie. 
Srdce mnoha svých fanoušků 
si získala svým rytmickým 
a živelným pojetím.

Knihy Omega, srpen 2018

QUEEN
Hugh Fielder, předmluva 
Mark Beaumont

Kniha QUEEN: Rapsodie 
popisuje kariéru čtveřice 
britských hudebníků, kteří 
našli svou vlastní, svébytnou 
hudební řeč, která z nich 
učinila jednu z nejslavnějších 
rockových kapel na světě.

Knihy Omega, srpen 2018

BOB MARLEY 
A WAILERS
Richie Unterberger

Zkušený hudební publicista Richie 
Unterberger v této knize doku-
mentuje cestu mladých muzikantů, 
začínajících na počátku 60. let v ja-
majském Kingstonu. Píše o jejich 
klíčovém vlivu na rozšíření reggae 
do celého světa a také o dosažení 
postu mezinárodních hvězd.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

WOODY ALLEN
Jason Solomons

Všichni jsme už asi slyšeli jméno Woody Allen. Jenže co se nám ve spojení s ním vybaví? Komedie? 
Milostný skandál? New York? Neurotická postava s typickými brýlemi? Jason Solomons se z pozice 
vlivného znalce a kritika filmové tvorby pokouší propojit všechny představy, které o Woodym 
Allenovi máme, a porovnat je s mnohdy odlišnou realitou.

Knihy Omega, Předpokládané vydání: srpen 2018

BEYONCÉGRAFIE
Chris Roberts

Tato celosvětově uznávaná 
zpěvačka, umělkyně a aktivistka 
se totiž stala kulturní ikonou. 
Tato inovativně pojatá a graficky 
nápaditá kniha zkoumá a oslavuje 
tvůrčího génia Beyoncé, přičemž 
zachycuje četné úspěchy a charak-
teristické rysy její hudební kariéry.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

ADELE
Caroline Sullivan

V knize Caroline Sullivan vypráví 
příběhy písní zpěvačky Adele ve 
spojitosti s životem této hudební 
ikony. Prostřednictvím sesbíra-
ných střípků rozhovorů v médiích, 
veřejných vystoupení i vzpomínek 
jejích blízkých dává autorka na-
hlédnout do soukromí Adele.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

TARANTINO
Tom Shone

Quentin Tarantino svůj první 
scénář psal čtyři roky: k filmu My 
Best Friend’s Birthday. Pak přišly 
Gauneři k němuž napsal scénář za 
čtyři týdny. Tarantino byl rázem 
uznáván jako jeden z nejtalento-
vanějších mladých režisérů. Tato 
publikace mapuje všechny filmy 
Quentina Tarantina.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: říjen 2018

CHYŤ TEN ZVUK
Ennio Morricone, De Rosa 
Alessandro

Ennio Morricone, jeden z nejzná-
mějších a nejvlivnějších hudebních 
skladatelů současnosti, vypráví 
svůj životní příběh v jednom 
dlouhém rozhovoru s Alessandrem 
de Rosou. Společně se zamýšlí 
a rekapitulují Mistrův život.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

METALLICA
Metallica je nejúspěšnější 
heavymetalovou skupinou 
v dějinách hudby s více než 
100 miliony prodaných desek. 
Svou obrovskou popularitu 
si však drží dodnes.

Knihy Omega, září 2018

PINK FLOYD
Sean Egan

Pink Floyd: Velkolepé soužení  
je fascinující knihou mapující 
všechny důležité okamžiky dlouhé 
kariéry této legendární britské 
hudební skupiny. Poutavý příběh 
jejího úspěchu doprovází množ-
ství nádherných fotografií.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: říjen 2018

WOODSTOCK ’69
Ernesto Assante

Po úvodní části, v níž je v krátkos-
ti nastíněna celková společenská, 
kulturní a politická atmosféra éry 
hippies, se dostaneme spolu s půl 
miliónem tehdejších účastníků do 
festivalového areálu.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

Poznejte jedny 
z nejlepších 

hudebních skupin 
všech dob

Poznejte jedny 
z nejlepších 

hudebních skupin 
všech dob

JAKUB LUDVÍK: 
FOTOGRAF DUŠÍ
Snad žádný jiný český portrétní fo-
tograf nezískal svou schopností vcí-
tit se do druhých takovou spoustu 
příznivců z řad českých osobností, 
jako Jakub Ludvík. Ve své biografii 
odhaluje, jak se vypravoal mezi elitu 
české fotografie, dává nahlédnout 
do svého soukromí a odhaluje i zá-
kulisí českého showbyznysu.

Kontrast, Předpokládané vydání: 
říjen 2018

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO
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PROSPĚŠNÝ MED
Roxanna Hill

Sladký zlatý med je přírodní 
léčitel, který se může pochlubit 
svými příznivými účinky na lidské 
zdraví. Pomáhá ulevovat od 
bolesti v krku, napomáhá hojení 
ran, usnadňuje trávení, a dokonce 
podporuje funkci mozku.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

PROSPĚŠNÉ 
AVOKÁDO
Lucy Jessop

Avokádo se dostává na vrchol žeb-
říčku popularity a je pro to mnoho 
dobrých důvodů. Dá se konzumo-
vat mnoha různými způsoby: 
mixované, rozmačkané, pokrájené 
nebo ve sladké úpravě.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

PROSPĚŠNÝ 
ČESNEK
Natasha Edwards

Česnek je neodmyslitelnou 
součástí téměř všech světových 
kuchyní, které by bez něj přišly 
o velkou část originality. Dalšími 
výhodami česneku jsou neodola-
telná chuť a úžasné léčivé účinky. 
Nechte tento zázrak naplno 
vyniknout ve svých pokrmech!

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

CHYTRÉ JÍDLO
Cinzia Trenchi

Vědecký výzkum ukázal, že někte-
ré potraviny jsou obzvláště bohaté 
na univerzální základní prvky. 
Tyto potraviny mohou přispět 
i k boji proti vzniku závažných 
onemocnění, jako je rakovina 
nebo kardiovaskulární a degene-
rativní choroby.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

OPRAVDOVÉ 
JÍDLO PRO DĚTI
Recepty jsou plné zdravých potra-
vin, bylinek a koření, které potěší 
dětské chuťové pohárky, zároveň 
dětskému organismu poskytnou 
základní živiny důležité pro jeho 
správný vývoj.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

MÝTY 
O CELULITIDĚ
Ashley Black, Joanna Hunt

Po celá léta jsme si mysleli, že 
celulitida je problém s tukem. Tu-
kové buňky jsou uloženy v takzva-
né fascii, se kterou lze dobře 
manipulovat. Nyní máte možnost 
poznat způsoby, jak celulitidu 
efektivně zničit a tím změnit svůj 
život jednou provždy!

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

NEJVLIVNĚJŠÍ 
ŽENY NAŠÍ 
DOBY
Chiara Pasqualetti Johnson

Chiara Pasqualetti v této knize 
předkládá čtenářům portréty 
padesáti působivých žen. 
Nepředstavuje nejslavnější 
osobnosti či ženy prosté jaké-
koli kritiky, ale nepochybně 
inspirativní a odvážné dámy, 
které výrazně ovlivnily naši 
dobu. Některé z nich se naro-
dily již v devatenáctém století, 
jiné až v druhé polovině století 
dvacátého. Měly různá povolá-
ní, odlišné náboženské vyznání 
i barvu kůže.

Knihy Omega, září 2018

NEJVLIVNĚJŠÍ 
OSOBNOSTI 
NAŠÍ DOBY
Catlo Batà, Roberto 
Mottadelli

V tomto ilustrovaném svazku 
najdete nevlivnější osobnosti 
dvacátého a jednadvacáté-
ho století, od architekta Le 
Corbusiera, astronauta Neila 
Armstronga a Beatles až po 
návrhářku Coco Chanel. 
Seznámíte se s pestrou škálou 
hudebníků a malířů, inovátorů 
v oblasti vědy i technologie, 
objevitelů, sportovců, průmy-
slníků, duchovních vůdců…

Knihy Omega, září 2018

Seznamte se 
s osobnostmi, 
které ovlivnily 

naši dobu

KUCHAŘKA Z JOANNE TRATTORIA
Joe Germanotta, předmluva Lady Gaga

Kdo by neznal Lady Gaga – hvězdu světové popmusic, nadanou a originální umělkyni. Věděli jste 
ale, že její rodiče již několik let v New Yorku úspěšně provozují restauraci? A že v ní je ona sama 
častým hostem a někdy dokonce barmankou? To i mnohé další se dozvíte prostřednictvím Kuchař-
ky z Joanne Trattoria, jež by se dala směle označit za kroniku rodiny Germanottových.

Knihy Omega, Předpokládané vydání: září 2018

SNIŽTE HLADINU CUKRU V KRVI
Clare Bailey, Sarah Schenker

Bestseller Michaela Mosleyho Snižte hladinu cukru v krvi za 8 týdnů přinesl převratnou metodu, 
díky níž zhubnete, snížíte hladinu cukru v krvi a zároveň preventivně předcházíte cukrovce 2. typu. 
V této doprovodné kuchařce doktorky Clare Bailey, manželky Michaela Mosleyho, naleznete spous-
tu receptů na vyvážená a jednoduchá jídla s nízkým obsahem kalorií a sacharidů.

Knihy Omega, Cena: 449 Kč
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NOVÉ POHLEDY
Alastair Bonnett

Překvapující geografické objevy naší planety zobrazené na padesáti originálních mapách. Alastair 
Bonnett doprovází každou mapu čtivým komentářem, který poskytuje detailní vhled do procesů, 
které proměňují naši planetu a utvářejí její budoucí obraz. Každá mapa originálním způsobem 
zobrazuje důležitou součást historie, sociologie, a především geografie našeho světa.

Knihy Omega, Předpokládané vydání: září 2018

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
PROCHÁZKY 
SVĚTA
Nicolas Gardon

V tomto svazku s nádhernými fo-
tografiemi najdete 80 pěších cest 
za těmi nejkrásnějšími přírodními 
divy všech pěti kontinentů. Ke 
každé z nich poskytuje kniha 
podrobné informace týkající se 
hlavní trasy a různých variant…

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

VESMÍRNÝ 
TURISTA
Brian May, Patrick Moore, 
Chris Lintott

Zaujměte svá místa a připravte se 
na nejpodivuhodnější výlet všech 
dob. Po cestě se zastavíte u 100 
nejúžasnějších vesmírných planet, 
planetek, galaxií, těles a jevů. 
Cesta začíná zde na Zemi!

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

MÓDA
Karen Homer

V publikaci Karen Homerové 
se dočítáme vše o ikonických 
modelech i módních doplňcích, 
o tajemstvích nejslavnějších 
módních ikon, jakými byla Audrey 
Hepburnová, lady Diana nebo 
Kate Mossová.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

VELKÉ OBJEVY 
A VYNÁLEZY, 
KTERÉ ZMĚNILY 
SVĚT
Gianni Morelli

Tato kniha plná kuriozit a výkladů 
vás provede nejdůležitějšími vyná-
lezy, které ovlivnily moderní svět.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
HRADY A ZÁMKY 
SVĚTA
Jasmina Trifoni

Publikace Jasminy Trifoniové 
seznamuje čtenáře s těmi nejkou-
zelnějšími hrady a zámky celého 
světa. Některé jsou pohádkové, 
jiné strašidelné, mnohé mají 
pohnutou historii.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

4HODINOVÝ 
STARTUP
Felix Plötz

Felix Plötz tvrdí, že nemusíte 
být rozeným podnikatelem, 
abyste si mohli založit svou 
vlastní firmu. Tvrdí, že nikdy 
nebylo tak snadné jako dnes 
podnikat a přitom také chodit 
do práce. Ale kde vzít dobrý 
nápad? Mohu stihnout firmu 
i zaměstnání? A jak mám 
zjistit, zda můj koníček má 
potenciál vydělat peníze? 
Felix Plötz má odpovědi na 
všechny tyto otázky.

Knihy Omega, září 2018

SUPER HMYZ
Tato publikace vás dovede do fas-
cinujícího světa hmyzích rekordů. 
Nádherné fotografie vám představí 
nejen exotický hmyz nejzářivějších 
barev a nejpodivnějších vlastností, 
ale i rekordmany, se kterými se 
setkáváte denně třeba i ve vlastní 
kuchyni. Jsme tak zaujati naší 
perspektivou, že nám uniká, jaké 
zázraky se nám dějí pod nohama.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

SUPER ČLOVĚK
Encyklopedie Super člověk dětem 
nabízí nový pohled na lidské 
tělo a zdůrazňuje, jaké skutečně 
neobyčejné procesy stojí na pozadí 
každodenních funkcí těla. Encyklo-
pedie je plná zajímavých informací 
o tom, jak se udržet ve formě.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

BUĎ SILNÝ, 
AŤ SE STANE 
COKOLI
Travis Mills, Marcus 
Brotherton, Gary Sinis

Při obraně své země umírají 
ročně tisíce vojáků. Travis Mi-
lls si byl jistý, že se stane další 
položkou ve statistice, i když 
čtyři dny před pětadvacátými 
narozeninami výbuch bomby 
přežil. Proti všem předpo-
kladům se Travis stal jedním 
z pěti vojáků z válek v Afghá-
nistánu a Iráku, kteří přežili 
amputaci všech končetin.

Knihy Omega, září 2018

Přestaňte 
pochybovat o sobě 

samém

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

BABIČČIN DENÍK
Tento originální památník byl 
vytvořen proto, aby zachytil 
a zachoval babiččiny jedinečné 
vzpomínky. Jde vlastně o dílo, do 
něhož babička zapisuje svůj život-
ní příběh, vzpomínky a zážitky, 
stejně jako svá přání a sny.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018



11

D
O

B
R

O
.D

R
U

H

MOŽNOST B
Sheryl Sandberg, Adam Grant

Kniha Možnost B spojuje osobní 
zážitky Sheryl s Adamovým 
výzkumem na téma hledání ži-
votní energie tváří v tvář nepřízni 
osudu. Příběh začíná v okamži-
ku, kdy Sheryl zjistí, že se její 
manžel Dave Goldberg zhroutil 
v posilovně.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: říjen 2018

LÁSKA JE VŠE, 
CO POTŘEBUJEŠ
No není láska úžasná? Vzrušující, 
živá a energická, vřelá, něžná 
a uklidňující, spalující, rozechvělá, 
po uši sahající, a tisíce dalších 
způsobů, jak se může projevit. 
Všechny druhy lásky jsou báječné, 
a my bychom si jich měli vážit.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: srpen 2018

LÁSKA, SEX A VZTAHY – SNÁŘ
Kelly Sullivan Walden

Budíte se s hrůzou ze snů, kde jste pronásledována děsivým vetřelcem, nebo padáte z okraje 
propasti? Zdá se vám o sexu s bývalým, vaším šéfem nebo celebritou? Nepropadejte panice ani 
studu! Vaše sny jsou normální a velice symbolické. Naučte se rozšifrovat snové symboly zamlženou 
optikou lidských vztahů, sexuality a potřeby milovat a být milován.

Knihy Omega, Předpokládané vydání: září 2018

NÁLADOVÉ KARTY
Andrea Harrn

Karty představují různé nálady 
a emoce k vašemu prozkoumání. 
Pomohou vám porozumět sobě 
samým, uvolnit se a být tím, kým 
jste. Jsou vhodné pro každého, kdo 
hledá odpověď na otázku, co se 
skrývá za jeho náladami a pocity.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

ČAKRY
Rachelle Charman

Tyto jedinečné vykládací karty 
čaker vám přináší svět jasnosti 
a uvědomění do vašeho života. Ba-
líček obsahuje 36 karet a průvodce, 
ve kterém je vyobrazeno sedm 
hlavních systémů čaker spolu se 
Soul Star a Earth Star čakrami.

Knihy Omega, Předpokládané 
vydání: září 2018

VELKÁ KNIHA HER V POHÁDKOVÉM SVĚTĚ
Kniha nabízí sedm deskových her, u nichž se budou jistě bavit nejen děti, ale i dospělí. Najdete zde 
hry jako je Mlýn, „Člověče, nezlob se!“ a piškvorky nebo méně známou, tradiční čínskou hru Pong 
Hau K’i. Všechny tyto hry jsou provedené na motivy klasických pohádek a příběhů z dětských 
knih. Hráči se tak setkají s Jeníčkem a Mařenkou, Pinocchiem, Aladinem a dalšími postavami.

Knihy Omega, Předpokládané vydání: září 2018

CHCI VŠECHNO, 
JÁ JSEM TADY 
KRÁL!
A. Pellai a B. Tamborini

Kniha se věnuje dynamice 
dětského vzteku, nabízí rady, 
jak nakládat s pocitem všemo-
houcnosti, který je přirozeně 
vlastní každému dítěti.

Knihy Omega, Cena: 199 Kč

NECHCI DO 
ŠKOLKY!
A. Pellai a B. Tamborini

Kniha je pomocníkem pro ro-
diče v období, kdy se má jejich 
ratolest stát součástí dětského 
kolektivu a zažít jedno z prv-
ních odloučení od rodičů.

Knihy Omega, Cena: 199 Kč

JE ČAS JÍT DO 
HAJAN!
A. Pellai a B. Tamborini

Publikace s půvabnými ilust-
racemi zbaví děti strachu a ro-
dičům ukáže, jak tento nový 
návyk svým potomkům co 
nejvíce zpříjemnit a usnadnit.

Knihy Omega, Cena: 199 Kč

MEDITACE: 
SNADNO 
A RYCHLE
Lynne Lauren

Meditace je technika, která zklidní 
tělo a mysl přirozeným způsobem. 
Naučte se lépe soustředit, uvolnit, 
zvládat životní obtíže a nepříjem-
né situace. Kniha je moudrým 
a užitečným pomocníkem, který 
vás provede základy meditování.

Knihy Omega, Cena: 199 Kč

Překonejte trable 
s vašimi malými 

ratolestmi

PRASTARÉ 
TAJEMSTVÍ 
PRAMENE MLÁDÍ 
KNIHA DRUHÁ
Peter Kelder, Bernie S. Siegel

Kniha čtenářům předkládá podrob-
né informace týkající se nejrůzněj-
ších témat, jež byla v původní knize 
jen letmo zmíněna.

Knihy Omega, Cena: 279 Kč



BOHYNĚ OSUDU ZE 
SALONU D‘AMOUR
Při hledání nějaké oddechové četby 
jsem narazila na Bohyni osudu ze 
Salonu d’Amour. Kniha mě zaujala 
především svým námětem, díky kte-
rému jsem měla přečteno praktic-
ky za jeden den. 
Hlavní postavou je 
Angelika – kadeřni-
ce, jež vám dokáže 
sice poradit, jaký 
účes či sestřih by 
vám seděl nejlépe, 
ale zároveň ji vždy 
zajímá, jak svým 
zákazníkům může 
pomoci také v osobním životě. Kni-
ha pro mne byla perfektní volbou. 
Navíc je již na knižních pultech po-
kračování Příšerné tchyně, na které 
se v brzké době také chystám.

ZAKÁZANÉ OVOCE
Jojo Moyesová je bezesporu jednou 
z mých nejoblíbenějších autorek, 
proto jsem se na novinku Zakázané 
ovoce skutečně těšila. A pravdou je, 
že mě nezklamala ani tentokrát. Děj 
se odehrává v přímořském městečku 
Merham, ústředními 
postavami jsou pak 
Lottie a Celie. Obě 
jsou ovlivněny bo-
hémskou skupinou 
bydlící v poněkud 
výstředním domku. 
Jak už bývá u Jojo 
zvykem, příběh 
se rozhodně netočí kolem jedné 
dějové linky. Ale nakonec opět vše 
zapadne geniálně do sebe.

BEATLES SKRZ NASKRZ
Skvělá fotografická publikace ma-
pující příběh legendární rockové 
kapely z Liverpoolu. Beatles je v hu-
debním světě natolik velký pojem, 
že si tento titul jistě oblíbí mnoho 
čtenářů i fanoušků. 
Jedná se o unikát-
ní archiv 300 foto-
grafií skupiny, za 
jehož vznikem stojí 
především Leslie 
Bryce, jehož nega-
tivy se zachovaly 
v originální podo-
bě. Díky tomu má-
me možnost vidět poměrně kom-
plexní obrázek toho, jak rostla sláva 
Beatles, jak probíhala práce v nahrá-
vacích studiích apod. Mimo jiné na 
vás bezesporu dýchne atmosféra do-
by před půl stoletím.

LOUTKÁŘ
Daniel Cole v minulém roce doslo-
va postavil na nohy všechny české 
fanoušky thrillero-
vého žánru svým 
kontroverzním Ha-
drovým panákem. 
Mnoho čtenářů 
se proto nemoh-
lo dočkat druhého 
dílu, jímž se stal 
Loutkář, dílo, které 
opět lákalo svým ná-
zvem, obálkou i námětem. I mně, ja-
kožto milovníkovi thrillerů, se titul 
dostal do rukou krátce po jeho vydá-
ní. Tentokrát se nacházejí oběšené 
oběti s vyřezanými nápisy do hrudi. 
Hodnotím ještě o stupínek lépe než 
předešlou knihu.

SYNDROM LOUTKY
Syndrom loutky je poměrně nároč-
nější četbou, ale rozhodně to nezna-
mená, že by román byl pouze pro 
vybrané čtenáře. Je skvělým poči-
nem pro každého, kdo čeká od knihy 
větší hloubku, jednoduše něco „na-
víc“. Dina Rubina, autorka ruského 
původu, skvěle zkombinovala prvky 
z psychologie i dramatu. Ústřední 
postavou je Peťa Uksusov – chlapec 
trpící autismem, 
jehož největší po-
sedlostí se stanou 
loutky, v jehož ru-
kách doslova oží-
vají. Zlom v Peťově 
životě se odehraje 
poté, co se rozhod-
ne odejít od svého 
otce, právníka.

BĚŽECKÝ KLUB 
NA KONCI SVĚTA
Pro mě osobně zcela jedinečný 
sci-fi román, který vypovídá o mno-
ha věcech – především však o lidech 
samotných a o vztazích mezi nimi. 
Je fascinující sledovat, jak se chová-
ní lidí markantně změní po srážce 
Země s asteroidem. 
Konkrétně sleduje-
me život pětatřicát-
níka Edgara, který 
by se rozhodně dal 
označit jako špat-
ný otec i manžel. 
Všechny tyto fak-
ty mu ale začínají 
docházet až po 
oné katastrofě, kdy se snaží se svou 
rodinou přežít. Pro Edgara začíná 
závod s časem.

DOPISY, KTERÉ NIKDO NEČETL
Kniha vás zavede do roku 1943, kde 
se potkávají Stella a Dan. Ona je ne-
šťastně vdaná, on zase slouží u ame-
rického letectva. 
Bezhlavě se do sebe 
zamilují, avšak Dan 
musí do boje. Sli-
buje své lásce, že 
se pro ni po válce 
vrátí. Následně pí-
še Stelle dopisy – 
na místo, kde spo-
lu chtěli žít. Stella 
však nikdy neodpověděla. Dopisy 
otevírá po sedmdesáti letech Jess, 
dívka, která v onom domě hledá 
úkryt před svým přítelem. Danovy 
dopisy ji uchvátí natolik, že se roz-
hodne muže najít a pomoct mu najít 
ztracenou lásku.

MANŽELKA MEZI NÁMI
Skvělý psychothriller, který vám do-
slova zamotá hlavu. Když začnete 
tušit, jak to celé vlastně je, najednou 
se všechno změní a vy zjistíte, že 
jste se vlastně ce-
lou dobu mýlili. Va-
nessa Thompsono-
vá je žárlivá žena, 
posedlá snouben-
kou svého bývalé-
ho muže. Po všech 
stránkách se jeví 
šíleně. Jenže co 
když nic není ta-
kové, jak se na první pohled zdá? 
U této knihy je třeba číst mezi řád-
ky a ani to vám možná nepomůže 
k odhalení pravdy. Výborný titul pro 
milovníky thrillerů, které rozhodně 
nejsou jednoznačné.

Doporučuje
Radek Liška

Knihkupec KNIHY DOBROVSKÝ
OC Olomouc City

Doporučuje
Jan Zaplatílek

Knihkupec KNIHY DOBROVSKÝ
OD Prior – České Budějovice

Doporučuje
Natálie Šedivá

Knihkupkyně KNIHY DOBROVSKÝ
Václavské náměstí

KNIHKUPCI 
DOPORUČUJÍ

Doporučuje
Lucie Nováková

Knihkupkyně KNIHY DOBROVSKÝ
OD Tesco – Jihlava

Knihy Omega 
Cena: 999 Kč

Knihy Omega 
Cena: 399 Kč

Fragment 
Cena: 399 Kč

Knihy Omega 
Cena: 399 Kč

Ikar, Cena: 379 Kč

Knihy Omega 
Cena: 299 Kč

Knižní klub 
Cena: 399 Kč Motto  

Cena: 349 Kč
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Své oblíbené tituly vám představují další skvělí 
knihkupci – tentokrát se seznámíte s těmi, kte-
ré najdete na našich nejnovějších prodejnách, 
tedy v Jihlavě, Českých Budějovicích nebo Olo-
mouci. Do hledáčku se jim dostaly jak novinky, 
tak již delší dobu oblíbené tituly. Přečtěte si, co 
by vám doporučili naši knižní experti.



Fantastické září v nakladatelství

Andrew Caldecott
Opskurno

Město Opskurno si žije 
uzavřeno samo do sebe 
— navzdory průkopnické 
vědě i neobvyklým 
rituálům se o něm 
nezmiňují žádné mapy ani 
průvodce. Pod kouzelně 
výstředním zevnějškem 
totiž číhá tajemství tak 
temné, že ho nesmí nikdo 
objevit, natož použít.

Vilém Koubek
Čepel entropie

Řež plná černého humoru 
a cynismu. Autor komiksu 
Korektor přichází se svým 
prozaickým debutem. 
Čepel entropie se hrdě 
hlásí ke splatterpunku, 
ale místy si tyká 
i s H. P. Lovecraftem, 
a nebojí se dokonce 
využít prvků hororového 
žánru bizarro.

M. R. Carey
Chlapec na mostě

Návrat do krvelačného 
světa románu Všemi dary 
obdarovaná. Záhadná 
epidemie proměnila 
většinu populace 
v nemrtvé hladovce. 
Jedinou nadějí lidstva 
jsou doktorka Chanová 
a výjimečně inteligentní 
a velmi zvláštní chlapec 
Stephen Greaves.

N. K. Jemisinová
Páté roční období

Největší město 
Sanzedského císařství 
je zničeno. V srdci 
kontinentu se rozevře 
trhlina, která chrlí tolik 
popela, že zakryje oblohu 
na celé roky. A Essun je 
jedno, že se svět kolem ní 
rozpadá. Bude-li to nutné, 
klidně ho sama zničí, aby 
dosáhla svého.

Petra Machová
Dračí město

Žijí skryti mezi námi. 
Zbídačeni nepřáteli 
i vlastním dědictvím. 
Co když se staneš 
jedním z nich? Dračí 
město otevírá dveře 
do světa, v němž se 
prolíná neutěšená realita 
s napětím a fantaskností 
promyšleného a originální 
young adult. 

Liou Cch’-sin
Vzpomínka na Zemi

Závěr nejoceňovanější 
sci-fi série současnosti. 
Pozemšťané i Trisolarané 
začínají rovnoprávně 
koexistovat v míru 
bez strašlivé hrozby 
vzájemného zničení. 
Lidstvo ve zlatém věku má 
však sklon k samolibosti. 
Dosáhne ke hvězdám, 
nebo zahyne už 
v kolébce?

Vychází 5. září 

289 Kč  Fantasy

369 Kč Sci-fi, thriller

Vychází 13. září 

389 Kč  Fantasy

Vychází 14. září 

389 Kč  Fantasy

329 Kč Fantasy 

469 Kč  Sci-fi

VÍTĚZ 
CENY HUGO 

2016
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Valentina Nazarova vystudovala kreativní psaní na 
University of Northampton. Je autorkou tří básnic-
kých sbírek a Skrytá píseň je její debutový román, 
který přímo vychází z její vášně k rockové hudbě 
a hudebním festivalům. Přečtěte si, jak tato vášeň 
i kniha samotná vlastně vznikla.

Váš thriller Skrytá píseň je mezi mladší gene-
rací velmi populární a byl nominován na řadu 
ocenění v Rusku, což ukazuje váš velký talent. 
Co vás k jeho napsání inspirovalo?
Je to skutečně zábavný příběh. Šla jsem na rockový 
koncert v mém rodném městě, kde vystupovali 
Kasabian, a já jsem se před představením setkala 

s kapelou. Sledovala jsem, jak jejich mladí fanoušci 
úplně blázní při pohledu na své oblíbené rock stars 
a magické hudebníky, kteří přijímali jejich lásku – 
to bylo neocenitelné. Následujícího rána jsem se 
probudila a měla jsem v hlavě myš-
lenku – chci psát o hudbě, hudeb-
ních fanoušcích a kapelách, o lásce, 
zázraku a tragédii, když se zamilujete 
do samotné hudby. Možná to vypadá, 
že na tom není nic neobvyklého, ale 
popravdě, zjistila jsem, že rock má na 
lidi velký vliv, děsivý až démonický, 
zejména na mladé ženy. Pro mne, 
jako spisovatelku thrilleru, je celý ten 
kulturní fenomén velmi inspirativní.

Vypadá to, že jste do této knihy dostala hodně 
ze sebe. Mohli bychom najít v příběhu hlavní 
postavy Niky některé z Vašich osobních zku-
šeností?
Abych byla upřímná, nejvíc autentický je příběh 
její starší sestry. Žila jsem v malém anglickém měs-
tečku, pracovala jsem ve staré hospůdce, vyjížděla 
s mladými aspirujícími, téměř slavnými kapelami, 

chodila na koncerty, na gigy a… srdce mi zlomili in-
die rockeři. To je pravda! Mnoho postav a prostředí 
je také založeno na skutečných událostech.

Kniha je psána formou korespondence mezi 
hlavní postavou Nikou a její sestrou na sociál-
ní síti. Proč jste se rozhodla pro tuto neob-
vyklou formu?
Přišlo mi to přirozené. Pro mé psaní považuji 
za velmi užitečné si ujasnit nejen to, kdo příběh 
vypráví, ale i kdo ho poslouchá, protože ten stejný 
příběh můžeme vyprávět sto různými způsoby, 
záleží na tom, komu to říkáme. Takže s Nikou 
jsem chtěla, aby vyprávění bylo velmi upřímné 
a emocionální, ale i osobní, aby to znělo spíše 
jako rozhovor, který slyšíte ve vlaku, než stránky 
z ukradeného deníku.

Švédská autorka skvělých románů Bohyně osudu 
ze Salonu d’Amour a Příšerné tchyně odpovídala 
na naše otázky. Co ji přivedlo od psaní detektivek 
k románům pro ženy?

Jste známá jako autorka krimi a detektivních 
knih. Co vás vedlo k tomu, že jste v posledních 
letech přešla k čistě ženským románům jako 
Bohyně osudu ze Salonu d‘Amour a Příšer-
né tchyně?
Na jednom nejmenovaném kurzu jsem byla 
svědkem situace, kdy se do sebe dva mladí lidé za-
milovali, ale ani jeden nesebral odvahu povědět to 
tomu druhému. Tančili spolu, přímo to mezi nimi 
jiskřilo, ale ani jeden z nich nic neudělal. Poslední 
den kurzu jsem je vzala na prohlídku hospody – 

a dnes spolu šťastně žijí. V ten 
okamžik mne napadlo, že podobně 
to funguje také v beletrii. Pověděla 
jsem o tom svému manželovi. Ten 
mi zpočátku tvrdil, že to není dob-
rý nápad a mě to paradoxně, jak 
se říká, nakoplo. Protože když mi 
někdo říká, že něco nepůjde, vím, 
že jsem na správné cestě (smích).

Chcete u tohoto žánru už zůstat anebo plánu-
jete vyzkoušet ještě něco dalšího?
Uvidíme – vždycky se snažím 
žít v přítomnosti, teď v tomto 
okamžiku. Takže moc dopředu 
neplánuji. Je těžké usmyslet 
si dopředu, že napíšu něco 
konkrétního a poté to přesně 
tak uskutečnit. Většinou nápady 
přichází zcela spontánně a já se 
jich jednoduše chopím a začnu 
rovnou psát.

Co vás konkrétně inspirovalo k napsání 
románů o kadeřnici Angelice? Najdeme v této 
sympatické hrdince i něco z vás samotné?
Můj syn tvrdí, že jsme si s Angelikou velice 
podobné, ale já sama to jen velmi těžko dokážu 
vidět. Psaní o Angelice jsem totiž brala spíše jako 
příležitost vylíčit lidské vztahy. Psala jsem sice 
v humorném duchu, ale zároveň jsem do příběhu 
vložila mnohem větší hloubku, než se může na 
první pohled zdát. Vybírala jsem si témata jako 
transplantace orgánů, bipolarita, rakovina prsu, 
ale třeba i nevěru, kterou jsem nechtěla zlehčovat, 

ale spíše ukázat díky humoru a vřelému stylu psaní 
z trochu jiné stránky.

Pracovala jste mnoho let jako zdravotní sestra. 
Jak se to promítlo do podoby knih, které nyní 
píšete?
Jako zdravotní sestra jsem se starala o pacienty 
s rakovinou plic a dalšími plicními onemocněními. 
Každý z nás může být ze dne na den nemocný. 
Bavila jsem se s pacienty, jejichž životy byly velmi 
odlišné. Nic z toho, o čem jsme se bavili, vám 
nemohu prozradit kvůli zachování důvěrnosti, ale 
mnohé poznatky o tom, jak může život vypadat, 
jsem využila při psaní své knihy.

Anna Jansson: „Nepíšu výhradně pro ženy.“

Valentina Nazarova: „Rock má na lidi velký 
vliv, děsivý až démonický.“

SLAVNÍ AUTOŘI ZBLÍZKA
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Knihy Omega

Cena: 299 Kč

Knihy Omega

Cena: 399 Kč

Knihy Omega

Cena: 349 Kč

ArchivKateřina Svobodová, Karin VápeníčkováT F

Pokračování rozhovorů 
s autorkami najdete na adrese:
www.knihydobrovsky.cz/blog

SPISOVATELÉ JSOU BORCI



Vaše cesta k psaní byla dlouhá. S knihou Hana 
jste však dosáhla velkého úspěchu a momen-
tálně se již nedá Vaše jméno nezařadit mezi 
nejčtenější české autory. Jak vnímáte svůj 
spisovatelský příběh?
Vždy jsem věděla, že něco napíšu a myslím, že to 
věděla i má rodina. Začala jsem psát, až když děti 
odrostly a měla jsem tak více času. Na první knize 
jsem pracovala celých deset let. 
Navíc potřebuji od textu časový 
odstup. Když si jej po nějaké době 
pročítám, vidím, co v něm nehraje, 
co je špatně, co bych měla upravit. 
Vychytám chyby, doplním charak-
tery osob, které jsem dostatečně 
nevykreslila. Slepou mapu jsem 
psala tolik let především proto, že 
jsem neměla čas. Psala jsem pouze o prázdninách 
na chalupě. Někdy se mi příběh posunul jinam, než 
jsem původně chtěla. Když jsem ucítila, že je čas 
knihu dokončit, věnovala jsem jí poslední prázdni-
ny a vznikla celá závěrečná třetina.

Jste překladatelkou z angličtiny. Dlouhá léta 
jste tak v neustálém kontaktu s texty, knihami, 
příběhy. Musíte nad jazykem přemýšlet, analy-
zovat jej, hrát si s ním. Jak Vás to ovlivňuje 
při psaní?
Na překládání se člověk hodně naučí, navíc překlá-
dám beletrii. Musíte nad textem přemýšlet, vidíte, 
jak je vystavěný, jaká slova a věty autor použivá. 
Také si říkáte, co byste napsali jinak. Hodně jsem 
se na překládání naučila, především díky tomu, že 

se jedná o práci s textem. Překlady mě půl na půl 
se psaním živí.

Čím je dáno, že ve svých příbězích stále utíká-
te ze součastnosti do historie?
Pro psaní potřebuji odstup. I když začnu psát 
v přítomnosti, zjistím, že potřebuji pro své postavy 
historii, kořeny. Tak vznikne nepřímo rodinná sága 
a já nahlížím do historiie člověka i jeho rodiny. To, 
v jakém prostředí a v jaké rodině jsme vyrůstali, 
nás dle mého formuje. Snad proto se ve svých 
knihách vracím o kousíček zpátky.

Jste rodačkou z Valašského Meziřičí, které je 
také dějištěm Hany. Jaké bylo vracet se do své 
domoviny literárně?
V něčem snad náročné. První dvě 
knihy jsem nezasadila na kon-
krétní místo a bylo to jednodušší. 
Historické události, transport Židů 
do koncentračního tábora a tyfová 
epidemie, které v knize popisuji, se 
ve Valašském Meziřičí opravdu ode-
hrály. Tím, že jsem děj zasadila na 
konkrétní místo, jsem si ale značně 
zkomplikovala situaci. Musela jsem dodržovat ne-
jen časovou souslednost, ale také místopis. Město 
se ale od doby, o které jsem psala, hodně proměni-
lo. Takže to v něčem bylo komplikované.

Zmiňovaná historická událost, transport Židů 
do koncentračního tábora, je velice těžkým 
tématem. Jak na Vás, jakožto autora, doléhalo 
o něm psát?
Je pravdou, že se mi některé pasáže o koncent-
račním táboře nepsaly lehce. Musela jsem přečíst 
hodně materiálu a zhlédnout mnoho videí. Udá-
losti, které v knize popisuju, jsou 
pouhým zlomkem těžkostí, které 
museli lidé tehdy prožít. V době, 
kdy jsem o tom psala, jsem měla 
špatné spaní. Během rešerší jsem 
našla informaci o tom, že ve 
Valašském Meziříčí žila židovská 
komunita, která za války úplně 
zmizela. Narazila jsem také na 
Hellerův seznam, který čítá více 
než 200 jmen s daty narození osob, s jejich povo-
láním i později dopsaným datem úmrtí. Pan Heller 
byl Žid, právník, velmi oblíbený a vzdělaný člověk. 
Viděla jsem fotografii, na které drží v náručí svou 
tehdy asi tříletou dcerku Hanu. Byl to velice do-
jemný obrázek, oba se dívají do objektivu smutným 
pohledem, jako by tušili, že to s nimi nedopadne 
dobře, a bohužel nedopadlo.

Tyfová epidemie je však událost, o které mno-
ho lidí jistě ani neslyšelo. Proč se stala pro Vás 
dalším zásadním tématem?
Byla impulsem, kvůli kterému jsem knihu chtěla 
napsat. Věděla jsem, že v roce 1954 vypukla ve 
Valašském Meziřičí tyfová epidemie. Kupodivu se 
na to ale zapomnělo. Má babička 
tehdy velice vážně onemocněla 
a málem zemřela, proto se o tom 
v naší rodině hodně mluvilo. 
Tehdy ve Valašském Meziřící 
nebyla ani nemocnice, nemocní 
byli rozváženi do Vsetína nebo až 
na Jižní Moravu, babičku umístili 
do Uherského Hradiště. Okolnost, 
kterou jsem přisoudila Haně, to, 
jak vypadla během nemoci z okna, se opravdu mé 
babičce stala. Bloudila v horečkách po chodbě 
a vypadla. Možná proto se o tom u nás mluvilo a já 
věděla, že o tom chci napsat.

Zmiňujete svou babičku i rodinný příběh.  
Jak vznikala tedy hlavní postava Vaší  
knihy – Hana?
Když jsem stavěla svůj příběh, věděla jsem, že ony 
historické události propojím osudem židovské dív-
ky Hany. Pojmenovala jsem ji po dceři pana Hellera 
Haně, druhá hlavní hrdinka Mira nese jméno jeho 
druhé dcery. Hana má navíc ještě jeden význam – 
vina nebo provinění, což je pocit, se kterým hlavní 
hrdinka bojuje po zbytek života.

Přestože jsou Vaše knihy mnohdy náročné 
a popisují věci, které nejsou snadné ke čtení,  
je nepochybné, že do nich vkládáte  
určité odhodlání…
Když si čtenář přečte mou knížku, chci, aby od 
ní nevstával zdrcený životem a říkal si, že za nic 
nestojí. Naopak si přeji, aby vstal a řekl, že má 
cenu žít. Život je sám od sebe dost těžký a naděje, 
kterou vkládám do svých knih, je v něm potřeba.

Host

Cena: 299 Kč

Host

Cena: 329 Kč

Host

Cena: 299 Kč

Albatros

Cena: 229 Kč

Alena Mornštajnová: „Když 
si čtenář přečte mou knížku, 
chci, aby od ní nevstával 
zdrcený životem.“
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ČERSTVĚ 
NA PULTECH

HRADY A ZÁMKY

Velký počet a rozmanitost českých hradů 
a zámků láká stále více turistů. V jedinečné 
knize, která vám pomůže s výběrem výletů, 
naleznete téměř 250 památek. Texty sesta-
vil přední český odborník, historik PhDr. 
Vladimír Brych. Dozvíte se nejen spoustu 
zajímavých informací, ale k návštěvě za his-
torií vás nabudí i unikátní fotografie, jejichž 
autorem je Jan Rendek.

Ottovo nakladatelství, Cena: 699 Kč

HÁDEJ, MŮŽEŠ JEDNOU
Kateřina Castañeda

Soubor povídek Hádej, můžeš jednou je debutem mladé české autorky, 
která svou pozornost soustřeďuje na zdánlivě obyčejné lidské osudy – 
rozvedená žena s dcerou, zadlužený mladý muž, stárnoucí modelka, 
nespokojená novomanželka, osamělá samoživitelka, záletník, v kolek-
tivu  neoblíbená dívka nebo svobodná učitelka toužící po lepším životě. 
Spojnicí všech povídek je nespokojenost s vlastním životem a neschop-
nost vyrovnat se s tím, co přináší. Proto si s některými osud více či méně 
pohraje, zavede je na scestí i do záhadných a neuvěřitelných situací.

Prostor, Cena: 197 Kč

JAK MI TAJEMSTVÍ ZMĚNILO ŽIVOT
Rhonda Byrne

Skuteční lidé. Skutečné příběhy. Tento titul navazuje na veleúspěšnou 
knihu Rhondy Byrne Tajemství. Tentokrát narazíte na kompilaci čtenář-
ských reakcí na četbu této autorčiny předešlé knihy. Čtenáři se svěřují 
s tím, jak jim kniha doslova změnila život. Díky ní se v životě lépe poprali 
s nástrahami v oblastech zdraví, práce, rodiny a partnerských vztahů. 
Každý ze čtenářských příběhů je velmi autentický a prožitý a možná se 
s některým z nich budete sami identifikovat.

Pragma, Cena: 333 Kč

ZÁVOD S ČASEM
Tereza Boučková

Tereza Boučková píše fejetony přes dvacet 
let. Výběr toho nejlepšího v knížce s výmluv-
ným názvem Závod s časem tvoří fejetony 
z knihy Jen tak si trochu schnít a dále texty 
psané pro deník Metro a časopis Reportér.

Odeon, Cena: 259 Kč

MÉNĚ JE VÍCE
Joshua Becker

Většina z nás si uvědomuje, že se obklopujeme příliš mnoha věcmi. Do-
léhá na nás tíha našeho nepořádku a jsme unaveni neustálým uklízením 
a organizováním. Ačkoliv nadměrná spotřeba vede k větším domům, 
rychlejším autům a dokonalejším technologiím, nikdy nepřináší štěstí. 
Díky této knize budete schopni si vytvořit osobní a praktický přístup 
k organizaci domova a života, zažít potěšení ze štědrosti či poznat, proč 
není nejlepším výsledkem úspornosti čistý dům, nýbrž naplněný život.

ANAG, Cena: 299 Kč

ČESKÉ DĚJINY
Jan Kvirenc

100 let od vzniku Československé republiky, 100 památných míst čes-
kých dějin. Historický průvodce, který představí celou stovku „míst 
paměti“, spjatých s velkými dějinami zemí Koruny české. Zavedeme 
vás do knížecích, královských a šlechtických komnat, ale též do vesnic 
a měst, do bitevní vřavy, soudních síní, pracoven učenců a konstruk-
térů. Nahlédneme za kulisy vysoké politiky, diplomacie i zločinu, 
poodhrneme roušku vzniku uměleckých děl. Všech sto příběhů navíc 
vykreslíme pomocí autentických dobových textů – stanete se tak 
přímými účastníky historického bádání. Nechybí nic podstatného 
z uzlových bodů starší i novější minulosti našich zemí.

Grada, Cena: 899 Kč
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Co se objevilo na našich 
knižních pultech za horkých 
letních dní? Dobro.vinky vás 
uvedou mezi aktuální a nové 
tituly, které by vám neměly ujít.

ArchivKateřina SvobodováT F

DOBRO.VINKY



SAMURAJ
Šúsaku Endó

Výměnou za právo obchodovat s La-
tinskou Amerikou se skupina samurajů 
vydává spolu s františkánským knězem na 
cestu do křesťanského světa. Cestují do 
Mexika, Španělska i do Říma, kde tři z nich 
přijmou křest jako prostředek ke splnění 
své mise. Jenže jejich výprava v Evropě 
zkrachuje. Situace v Japonsku se změnila. 
Šógunát o vazby se Západem nemá zájem 
a křesťané jsou pronásledováni. Rozehrává 
se tak střet dvou odlišných kultur na 
pozadí japonských dějin.

Vyšehrad, Cena: 349 Kč

BLUDIŠTĚ CTI
Jan Kment

Románové zpracování málo známého 
případu sebevraždy důstojníka českoslo-
venské armády při vpádu vojsk Varšavské 
smlouvy. „Čas není jen abstraktní 
pojem.“ Tuto hořce poznanou pravdu 
napsal otec Kláry a Oldřicha jako slova na 
rozloučenou předtím, než spáchal sebe-
vraždu – týden po invazi vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa. Vzít si život 
se mu zdálo jako jediné východisko, 
nechtěl-li zradit svou vlast ani sám sebe. 
Na historii jedné rodiny, lámané drtivými 
silami geopolitických událostí, spisovatel 
Jan Kment mistrně evokuje atmosféru 
doby, naděje a cíle generace, která v mlá-
dí prožila válku, koncentrační tábory 
a politické převraty.

Práh, Cena: 269 Kč

OKUPACE 1968
Jiří Fidler

Kniha je věnována jedné z klíčových událostí našich národních dějin, 
okupaci země vojenskými jednotkami pěti států Varšavské smlouvy 
v srpnu 1968. Jedná se o první ucelenou práci, která v úplnosti zachy-
cuje vojenský aspekt akce, okupaci významných správních středisek 
a vojenských posádek cizími vojsky. Slovníkovou formou jsou zachycena 
všechna krajská a okresní města a významnější vojenské posádky čes-
kých zemí, všechny zde se nacházející svazky a útvary Čs. lidové armády 
a biografie jejich nejvýznamnějších představitelů. U všech správních 
středisek a vojenských posádek jsou uvedeny konkrétní okupační jednot-
ky, které dané místo obsadily.

Universum, Cena: 299 Kč

DO ŠVESTEK JSME DOMA
Martin Nekola, Jakub Dušek

Jaké nástrahy číhaly na uprchlíky po únoru 1948, jak těžký byl pobyt 
v uprchlických táborech, cesta na druhý konec světa a zvykání si na ne-
známé prostředí? To vše se čtenáři dozví v příběhu fiktivní rodiny No-
vákových, který je však postaven na reálných základech. Otec novinář, 
stoupenec masarykovské demokracie, je záhy po komunistickém puči 
přinucen okolnostmi odejít spolu s manželkou a dvěma malými dětmi 
do zahraničí. Na několik měsíců uvíznou v německém táboře a čekají na 
možnost vystěhovat se dál. Nakonec odjedou do daleké Austrálie, která 
na přelomu 40. a 50. let vítala evropské exulanty s otevřenou náručí. 
Přesto nebyly začátky jednoduché.

Knižní klub, Cena: 299 Kč
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PLZEŇ V SRPNU 1968
Jiří Plzák

Kniha přináší unikátní obrazové svědectví z plzeňských ulic v prvních 
dnech srpnové okupace v roce 1968. Jiří Plzák, tehdy zaměstnanec 
družstva Fotografia, začal dopoledne 21. srpna pohotově dokumentovat 
šokující realitu – vstup armád Varšavské smlouvy do Československa, 
v tomto případě do krajského města západních Čech. Fotografie, které 
mnoho let uchovával ve svém archivu, se v naprosté většině případů 
dostávají poprvé na svět právě díky této knize.

NAVA, Cena: 348 Kč

ZROZENÍ REPUBLIKY
František Emmert

Unikátní a graficky nadstandardně zpracovaná publikace vycházející ke 
stému výročí založení Československé republiky. Přehlednou a srozu-
mitelnou formou provází čtenáře nejvýznamnějšími okamžiky českých 
dějin na počátku 20. století, které vyvrcholily obnovou státnosti. Je ur-
čena pro všechny zájemce o moderní dějiny. Mapuje činnost zahranič-
ního odboje vedeného T. G. Masarykem i nejdůležitější domácí události 
v revolučním roce 1918, zejména na podzim. Přípravy a průběh národní 
revoluce navíc dokumentuje také na četných unikátních fotografiích, 
které jsou vkusně provázány s textem.

Universum, Cena: 399 Kč



HALÓ, HALÓ, PANÍ 
KOČKO!
Ľuboslav Paľo

Obrázková kniha o myších brášcích obsahuje 
vše, co má dětská knížka pro nejmenší 
čtenáře mít: bláznivé a mistrovsky úchvatné 
ilustrace, rošťáctví, humor, jednoduchý 
příběh plný napětí, chytlavou říkanku a po-
selství o hodnotě spolupráce a přátelství, 
které překonává všechny nesnáze. Jedná se 
o jednu z nejoblíbenějších dětských obráz-
kových knih na Slovensku. Pro nejmenší 
děti může být tato kniha prvním setkáním se 
světem opravdového výtvarného díla.

Portál, Předpokládané datum vydání: 
30. 8. 2018

DĚTI KAPITÁNA 
GRANTA
Jules Verne

Do děje vstupujeme dne 26. července 1864, 
kdy 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 – francouz-
sky, anglicky a německy. Navíc jsou značně 
poškozeny vodou, takže je jejich rozluštění 
ještě o něco složitější.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

SAZE NA HRUŠCE
Miroslav Horníček

Kniha vychází u příležitosti 100. výročí narození slavného plzeňského 
rodáka Miroslava Horníčka, významného prozaika, dramatika, herce 
a režiséra. Jde o nové vydání knihy vzpomínek na dětství prožité v rodné 
Plzni. Předmluvu napsal dlouholetý přítel Miroslava Horníčka a taktéž 
plzeňský rodák, významný básník a prozaik Miroslav Holub.

NAVA, Cena 258 Kč

MOJE NEJLEPŠÍ JÁ

Zachyť, kdo jsi v každém okamžiku, naplánuj si budoucnost, zapiš si 
zajímavé myšlenky, nápady a sny. V okouzlujícím zápisníku tě čeká nejen 
krásně vyzdobený prostor pro zapisování každodenních zážitků nebo po-
citů, ale taky nejrůznější testy i spousta inspirace a dobrých tipů… třeba 
jak si uspořádat pokoj, jak o sebe pečovat, zdravě jíst, dobře spát a vůbec 
být spokojená sama se sebou.

PIKOLA, Cena: 249 Kč
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PÁD DO TMY
Klára Janečková

Tereza Brašová uteče ve svých osmnácti letech z domova, aby se 
zbavila svého otčíma, který ji léta sexuálně zneužíval. Bezpečí najde ve 
slovinských jeskyních, kde začne pracovat jako průvodkyně v největším 
krasu Evropy a později se proslaví jako záchranářka. Petr Brašov, který 
mezitím udělal politickou kariéru, Terezu donutí vrátit se do Prahy, aby 
její popularity využil pro svou mediální kampaň. Netuší však, že právě to 
se mu stane osudným…

Ikar, Cena: 259 Kč

LEDOVÍ PIRÁTI
Dirk Husemann

Příběh o nejrychlejších mořeplavcích Středozemního moře. 
Středomoří, léta Páně 828. Viking Alrik a jeho posádka se věnují zvlášt-
nímu, ale výnosnému obchodu – dovážejí na svém drakaru z Etny do 
Ravenny náklady ledu. Ještě rychlejší než ledoví piráti je jejich pověst, 
která tak dorazí i k benátskému dóžeti. Vikingové od něho dostávají za 
úkol propašovat z Alexandrie ostatky svatého Marka a dopravit je do 
lagunových měst. Avšak sehnat světcovy relikvie je mnohem náročnější 
než dobývat led ze sopky.

Knižní klub, Cena: 399 Kč

MOTIVAČNÍ DIÁŘ 2019 A CUP OF STYLE

Diář blogerek Lucie a Nicole z A Cup of Style vás provede celým rokem 
a pomůže řádně naplánovat veškeré aktivity.

#BOOKLAB, Cena: 329 Kč

DOBRO.VINKY
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PROČ MÁMA PIJE
Gill Sims

Máma slaví devětatřicáté narozeniny. Před sebou má vidinu hrozivé 
budoucnosti plnou lidí, kteří ji zvou na kurzy jógy a večírky, kde každý 
prohlašuje, že se „líznul“ po skleničce vína. Ale máma nechce trávit 
čas tam, kde dobrou noc dávají ženy, které žijí JEN pro své děti a snaží 
se jedna druhou trumfnout mimoškolními aktivitami svých potomků. 
Místo toho svírá sklenici vína a mumlá: „Život je na h…“ Pořád dokola. 
Dokud si nevzpomene na ten výborný nápad…

Motto, Cena: 349 Kč

POD KUPOLÍ
Stephen King

Co se stane, když malé městečko odřízne 
od okolního světa neproniknutelná bariéra 
neznámého původu? Ovzduší se znečišťuje, 
zásoby tenčí, energetické zdroje docházejí, 
pokusy o proražení bariéry jsou marné. 
Obyvatelé jsou ponecháni svému osudu a vý-
sledkem nemůže být nic jiného než postupný 
rozklad lidského společenství. Kingova mis-
trná studie lidské bezmoci, arogance a násilí 
v reedici kultovního románu.

BETA Dobrovský, Cena: 489 Kč

HLAS
Arnaldur Indridason

Každoročně o Vánocích proudí do Reykjaví-
ku turisté prožít vánoční svátky jinak. Když 
je ale ve sklepě renomovaného reykjavíckého 
hotelu nalezen vrátný, jehož někdo uškrtil, 
zdá se být po idyle. Záhadnou vraždu muže 
v převleku Santa Clause má Erlendur spolu 
s kolegy z reykjavícké kriminálky vyřešit 
tak, aby nepoplašili váženou mezinárodní 
klientelu hotelu. Pobyt na Islandu nesmí být 
stresující a příliš dobrodružný! Smrt starého 
muže se vlastně nikoho nedotkla, nikdo se 
s ním nestýkal.

Moba, Cena: 319 Kč

ZLOMENÁ SRDCE
M.J. Summersová

Jsou to už tři roky, co Trey opustil rodný ranč v Coloradu, aby unikl 
výčitkám svědomí. Krátký románek s bratrancovou brazilskou přítelkyní 
mu pošramotil pověst a udělal z něj černou ovci rodiny. Právě teď se 
soustředí na školu a snaží se dostudovat, když se zničehonic dovídá, že 
je otcem skoro tříletého chlapce. Trey neváhá a okamžitě se vydává do 
Brazílie, aby o svého syna bojoval.

Ikar, Cena: 299 Kč

VE TŘICETI (POPRVÉ) SINGLE
Daily Lisa

Od chvíle, kdy Alex potkala svého nastávajícího ve školce nad modelí-
nou, je jejich život nalinkovaný jako podle pravítka. Žijí si báječně, bydlí 
v nádherném domě s výhledem na zátoku a mají skvělou práci, kterou 
zbožňují. Má to jediný háček: Alexin manžel Michael je gay. O téhle 
skutečnosti se jí ale zapomněl celých třiadvacet let zmínit.

Mystery Press, Cena: 299 Kč

OLLO: ZEMĚ SVÁRU
Háta Kreisinger Komňacká

Nelítostný boj o moc v této zemi nikdy nekončí. Česká Hra o trůny. 
V den oslav letního slunovratu připlouvají k břehům ostrova Häll-
ristingaru nájezdníci a bez výraznějšího odporu rychle postupují do 
vnitrozemí. V příběhu se prolínají prvky klasické fantastiky s dobro-
družstvím z mýty opředeného severu. Podnítí představivost a uspokojí 
milovníky žánru.

Práh, Předpokládané datum vydání: 7. 9. 2018



ŘÍKAJÍ MI LARS
Gris Daniel

Lars je soukromé očko. Opatřuje informace, 
sleduje lidi, řeší problémy, nebo naopak problé-
my vytváří, to vše podle přání a potřeb svých 
klientů. Lars má rád Metallicu, Jacka Danielse, 
vůni žen a hodinky Luminox. To, co rád nemá, 
jsou podivné náhody. A právě podivných náhod 
je kolem jeho poslední zakázky až podezřele 
moc. Jedna smrt, jedno záhadné zmizení a jeden 
únos, to všechno poté, co jako obvykle odvedl 
bezchybnou práci.

Mystery Press, Cena: 249 Kč

NEJSEM MRTVÁ
Anne Frasierová

Detektivka oddělení vražd Jude strávila tři roky 
zavřená v temné podzemní cele. Za tu dobu 
se naučila dokonale číst ve svém sadistickém 
vězniteli, takže se jí nakonec podařilo uprch-
nout. Jenomže návrat do normálního světa je 
mnohem těžší, než si Jude představovala – její 
přítel si během těch tří let našel novou ženu, 
kolegové z policejního sboru jí nevěří a všech-
ny ostatní bezmála děsí. Přesto nastoupí zpět 
do služby a vzápětí začne řešit případ utonulé 
mladé dívky.

Ikar, Cena: 299 Kč

VELKÁ KNIHOVNA: Z OHNĚ A PAPÍRU
Rachel Caine

Jess Brightwell už zjistil, že velkolepá sláva Velké knihovny je jen iluze, 
která maskuje temnotu a zlo. Jeho život se nenávratně změnil. Musí 
v Knihovně sloužit jako voják, přišel o nejlepšího kamaráda, a dívka, 
kterou miluje, má navždy zůstat zavřená v Železné věži. Jess a jeho spo-
jenci se však nehodlají vzdát a vydávají se na záchrannou misi. Londýn je 
v plamenech a na Jesse čeká těžká volba. Na čí stranu se přidá?

Fragment, Cena: 349 Kč

EXORCISMUS MÉ NEJLEPŠÍ 
KAMARÁDKY
Grady Hendrix

Abby a Gretchen byly kamarádky na život a na smrt… Až do oné osudné 
noci rok před maturitou, kdy se s Gretchen stalo něco podivného, si obě 
dívky myslely, že jejich přátelství nemůže nic ohrozit. Když se Gretchen 
ztratí v lese, zažívají Abby a další dvě spolužačky při jejím celonočním 
hledání muka – co když už ji nenajdou živou? Gretchen se nakonec obje-
ví – trochu otřesená, ale na první pohled v pořádku. Něco se jí ale té noci 
stalo a Gretchen už není tou dívkou, co dřív, tedy… ne tak úplně.

Jota, Cena: 348 Kč

SAMA V ČERNÉM LESE
Cass Greenová

Neve má ve třiceti zpackaný život. Po dlouhodobé známosti se roze-
šla s Danielem a mizerná práce jí nevynáší dost ani na nájem, takže jí 
nezbývá než bydlet u své sestry, švagra a jejich dvou malých dětí. Když 
se jedné noci vrací domů pěšky z nevydařeného flámu, dá se na mostě do 
řeči s tajemnou Isabelle. Ta se zničehonic vrhne do ledové Temže. Ještě 
větší překvapení však je, když se Neve po pár týdnech dozví, že jí Isabelle 
stačila odkázat domek uprostřed lesa.

Ikar, Cena: 299 Kč

JÁ A HOLKA ODVEDLE
Jared Reck

Patnáctiletý Matt Wainwright má v hlavě zmatek. Nedovede říct své nej-
lepší kamarádce Tabby, co k ní cítí, v basketu se mu poslední dobou vůbec 
nedaří a jediným místem, kde si připadá v pohodě jsou hodiny angličtiny. 
Psaní esejí a ujetých básniček mu pomáhá vyjádřit složité emoce. Kdyby byl 
tohle film, Tabby by se do něj zamilovala a všechno by dobře dopadlo. Jenže 
takhle to nefunguje.

YOLI, Cena: 259 Kč
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NABROUŠENÝ ŠÉFKUCHAŘ
Anthony Warner

Angry Chef rozplétá ve své knize spolu s týmem psychologů, vědců 
a dietetiků tajemství, proč se většina z nás tak snadno nechá oklamat 
módními stravovacími výstřelky. „Díky bohu za přímočarého, inteli-
gentního a dobře informovaného Anthonyho Warnera. Někdo to musel 
říct (kult čistého střeva je blbost) a on se do toho pustil – energicky, 
zábavně a přesvědčivě,“ říká britská šéfkuchařka Gizzi Erskine.

Slovart, Cena: 399 Kč

FRANCOUZSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
JAMESE MARTINA
James Martin

Vydejte se s TV kuchařem Jamesem Martinem na cestu po Francii 
v klasickém Citroënu 2 a prožijte s ním úžasná kulinární dobrodružství. 
Cestou křížem krážem zemí sbírá klasické recepty, které by neměly 
chybět ani ve vašem repertoáru – poctivá cibulačka se sýrovými krutony, 
rillettes z kachního masa, hovězí po burgundsku, králík v hořčičné 
omáčce, brambory gratin dauphinois, koláč tarte Tatin a mnoho dalších.

Slovart, Cena: 499 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.

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

Devaty hrob Dobrodruh 225x148.indd   1 06.08.18   9:47



Vzpomeňme si třeba na drsný přelom 
9. a 10. století, kdy se formovalo České 
knížectví, které se oddělilo od Velkomoravské 
říše a dokázalo si vydobýt svoji pozici 
a obstát proti silným západním sousedům. 
V roce 1198 jsme se pak stali významným 
královstvím, jež se ale roku 1526 dostalo 
pod nadvládu Habsburků, a tím i definitivně 
ztratilo svou samostatnost. A oficiálně 
zaniklo právě až v roce 1918 se vznikem 
Československé republiky.

Nechceme ale suplovat hodiny dějepisu a ra-
ději se podívejme na nejrůznější zajímavosti, 
prvenství a další unikáty, které jsou s Českem 
a jeho historií spojeny a na které můžeme být 
právem hrdí. Vsadíme se, že o spoustě z nich 
jste určitě ani nevěděli…

Co dali Češi světu?
Začněme třeba vynálezy a objevy. Možná jste 
ani nevěděli, že brněnský opat Řehoř Jan 
Mendel bývá zařazován mezi velikány světo-
vé vědy po bok Darwina, Einsteina či Newto-
na. Ten totiž v 19. století položil základy 

genetiky a stal se tak otcem celé této vědní 
disciplíny. Dalším významným vynálezcem 
byl bezesporu František Křižík, který dokázal 
v roce 1881 okouzlit svět svojí obloukovou 
lampou a postavil v Praze první tramvajovou 
linku, která jezdila z Letné na Výstaviště.

Trochu pozapomenutou hvězdou je prostě-
jovský rodák Otto Wichterle, který vynalezl 
silonové vlákno. Díky němu tedy máme jak 
silonky, tak třeba i kontaktní čočky, které 
dokázal sám vyrábět na zařízení postaveném 
ze stavebnice Merkur. Za zmínku určitě stojí 
i lodní šroub vymyšlenýt Josefem Františkem 
Resslem nebo bleskosvod Prokopa Diviše, 
který byl vztyčen v Příměticích u Znojma již 
v roce 1754. Nicméně když přišlo nečekané 

období sucha, pověrčiví sousedé mu jeho 
bleskosvod strhli, protože jej považovali za 
příčinu problémů a Prokopa Diviše tak nako-
nec předběhl Američan Benjamin Franklin.

Dalším ryze naším vynálezem je dokonce 
i kostka cukru, která vznikla v polovině 
19. století v jihočeských Dačicích a tamější-
mu cukrovaru vděčíme za to, že již nekupu-
jeme cukr v homolích. Díky Janu Janskému 
známe čtyři krevní skupiny, což posunulo 
kupředu celou lékařskou vědu a zachránilo 
řadu lidských životů. Naproti tomu brněnský 
rodák, fyzik Georg Placzek, se spolu s Ro-
bertem Oppenheimerem přímo podílel na 
vývoji prvních atomových bomb, které byly 
shozeny na Japonsko.

Češi jako průkopníci a ikony
Ačkoliv naši zemi určitě nelze označit za 
vesmírnou velmoc, byl Vladimír Remek 
zástupcem teprve třetího státu hned po SSSR 
a USA, který se dostal do vesmíru. Remek 
odstartoval v lodi Sojuz 28 v roce 1978 
a téměř se stal i prvním zubařem působícím 

22

D
O

B
R

O
.D

R
U

H

ČESKÉ UNIKÁTY 
A ZAJÍMAVOSTI
A ŽE JICH NENÍ MÁLO!

Letos si připomínáme sto 
let od vzniku samostatného 
Československa, které bylo 
vyhlášeno 28. října 1918. Ač šlo 
jistě o významný milník v naší 
historii, určitě nebyl jediný 
a mějme na paměti, že dějiny naší 
země sahají více než tisíc let do 
minulosti. A během této doby se 
stalo opravdu hodně zlomových 
událostí, které přímo či nepřímo 
ovlivnily i životy nás všech.

Věž je vyzdobena 28 
kraby, kteří symbolizují 
28 dní oběhu Měsíce.

Objevte unikátní model 
středověké stavby 
Karlova mostu.

ArchivMartin NoskaT F

VÍTE, ŽE…
nejdelší most v Praze je Negrelliho 
viadukt, který má 1,1 km?  
Do roku 1910 byl nejdelším 
mostem v Evropě.

100 LET ZALOŽENÍ REPUBLIKY



ve vesmíru, protože měl svým sovětským 
kolegům čekajícím na orbitální stanici Saljut 
6 vrtačkou ošetřit jejich bolavé zuby. Ti ale 
nakonec odmítli poté, co zjistili, že Remek 
se začal „zubařině“ učit teprve dva týdny 
před startem. 

Svým způsobem cesty do vesmíru pozna-
menal i hudební velikán Antonín Dvořák. 
Protože jeho symfonie, 
označovaná jako Novosvět-
ská či Z Nového světa, byla 
totiž vůbec první hudební 
skladbou přehranou 
z jiného povrchu, než je 
ten zemský. Astronaut 
Neil Armstrong si 
totiž právě její nahráv-
ku vzal s sebou na svoji 
výpravu. A do vesmíru se 
podívala i jedna ryze česká po-
hádková postavička – Krtek od Zdeňka Mile-
ra, který letěl v roce 2011 spolu s americkou 
posádkou na vůbec poslední misi raketoplá-
nu Endeavour. Musel být ovšem vyrobený ve 
speciální nehořlavé verzi a Andrew Feustel, 
který jej vezl, měl s sebou ve vesmíru dříve 
už i Nerudovy písně kosmické.

Již v roce 1898 dokončil první automobil 
v tehdejším Rakousku-Uhersku konstruktér 
Leopold Sviták, který s ním podnikl cestu 
z Kopřivnice do Vídně, a v témže roce byl 
v Mladé Boleslavi vyroben motocykl značky 
Slavia, opět první svého druhu v celé mo-
narchii. V roce 1934 se objevil první sériově 
vyráběný automobil s aerodynamickou 

karosérií, Tatra 77, který předběhl svou dobu 
o mnoho let. A své kořeny má u nás dokonce 
i slavná značka Porsche. Nevěříte? Ale ano, 
její zakladatel Ferdinand Porsche se totiž 
v roce 1875 narodil ve Vratislavicích nad 
Nisou, které jsou dnes součástí Liberce. Slav-
nou automobilku založil v roce 1931 spolu se 
svým synem „Ferrym“ a ne každý také ví, že 
Ferdinand stál i za konstrukcí populárního 
lidového vozu Volkswagen Typ 1, známého 
pod názvem Brouk.

Mezi nezapomenutelné Čechy pak musíme 
počítat určitě i Jana Kašpara, průkop-
níka aviatiky a nejznámějšího z prvních 
českých leteckých konstruktérů a pilotů, 

který se soustředil především na dálkové 
lety. Proslavil se zejména letem z Pardubic 
do Velké Chuchle v roce 1911, kdy překo-
nal vzdálenost 121 km za tehdy neuvěři-
telných 92 minut. V témže roce uskutečnil 
také první let s pasažérem, jímž byl novinář 
Jaroslav Kalva. S ním přeletěl z Mělníka do 
Chuchle za necelých 42 minut. Kašparův 
vlastní letoun odvozený od 
francouzského Blériotu XI 
s motorem o výkonu pou-
hých 51 kW (tedy podobně 
jako měla třeba benzínová 
Felicia či starší modely 
Škody Fabia) dodnes vy-
stavuje Národní technické 
muzeum v Praze.

České země jako knižní velmoc
V Českých zemích se také velmi rychle uchy-
til knihtisk a za první naši tištěnou knihu je 
považována Kronika trojánská (což je romá-
nové zpracování příběhu trojské války), která 
na sobě nese letopočet 1468. Do dnešní doby 

se dochovaly tři exempláře tohoto vydání od 
neznámého tiskaře z Plzně. Je ale možné, že 
datum bylo jen převzato z původního ruko-
pisu a samotná inkunábule je o několik let 
mladší. V takovém případě by pak nejstarším 
knihtiskem v Čechách byla Statuta Arnošta 
z Pardubic z roku 1476. Nicméně i to svědčí 
o skutečnosti, že jsme v té době úspěšně 
drželi krok se zbytkem Evropy.

V 16. století vybudoval tiskař a nakladatel 
Jiří Melantrich z Aventýna v Praze velký 
tiskařský a nakladatelský podnik evrop-
ského významu, ve kterém vyprodukoval 
stovky titulů různého druhu. A to ve vysoce 
kvalitním provedení a s výbornou typografií. 
Tiskárnu po něm pak převzal jeho zeť Daniel 
Adam z Veleslavína, který byl mimo jiné 
prvním vydavatelem notových tisků u nás. 
Knihtiskaři – průkopníci ovšem neměli na 
růžích ustláno. Pro odlévání tzv. liter se 
používala zdraví škodlivá slitina cínu, olova 
a antimonu, a tak tito nadšenci často umírali 
na nemoci související s chudokrevností a na 

poruchy zažívání. Pro tisk knih tak doslova 
nasazovali vlastní životy.

Poměrně výrazné vlastenecké vlivy 
se u nás projevily na konci 18. století 
a během první poloviny 19. století spolu 
s tzv. národním obrozením. Právě v něm 
hrály knihy, tisk a český jazyk významnou 
roli. Stačí si připomenout jména jako Josef 
Dobrovský, Josef Jungmann či František 

Palacký, abychom měli být na co pyšní.

Výraznou osobností té doby byl i spisovatel, 
nakladatel a novinář Václav Matěj Kramerius, 
který založil první české nakladatelství s ná-
zvem Česká expedice. To pomohlo v prosa-

Legendární je i náš 
automobilový průmysl.
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II. nejstarší 
most v ČR.

Vodárenská věž  byla 
naposledy opravena 
po požáru r. 1878, kdy 
bylo přistavěno patro 
a přidány hodiny.

Do malty nebyla 
přidávána vejce, 
nýbrž víno a mléko.

Bývá označován jako jeden 
z nejkrásnějších mostů světa.

Krteček – plyšový
Cena: 369 Kč

Cena: 129 Kč



zování česky psané literatury do oblastí, kde 
v předchozím období již téměř vymizela.

Šlo především o zábavné čtení pro širokou 
veřejnost. Dále vydával i vlastní noviny pod 
názvem Pražské poštovské noviny, později 
přejmenované na Krameriusovy c.k. vlas-
tenecké noviny, pro které vytvořil i široký 
okruh dopisovatelů. Ač šlo jistě o ušlechtilou 
myšlenku, noviny trpěly stálým finančním 
nedostatkem i tehdejší přísnou cenzurou. 
Slavné se také staly jeho lidové kalendáře, 
obsahující celé spektrum zajímavostí, zábavy, 
informací i poučení. Tyto kalendáře si získaly 
takovou oblibu jako málokterá z tehdej-
ších publikací.

Vezměte si, jakou odvahu, vizi, nadšení 
a určitě také osobní obětavost něco podobné-
ho vyžadovalo. Kramerius byl pro celou věc 
tak zapálený, že nedbal ani na svoje zdraví. 
Skončil trvale upoutaný na lůžko kvůli rev-
matickým a sklerotickým projevům, k nimž 
se přidaly i otoky plic a zemřel předčasně ve 
věku 55 let. Dnes můžeme vzdát čest jeho 
památce na Olšanských hřbitovech.

Právě tyto snahy ale otevřely dveře význam-
ným českým autorům 19. století, mezi které 
patří třeba Božena Němcová, Jakub Arbes, 
Antal Stašek, Karel Hynek Mácha, Karolina 
Světlá či třeba Svatopluk Čech a Jaroslav 
Vrchlický. Jejich odkaz určitě žije dodnes 
a jejich díla jsou nesmazatelně zapsaná 
v našem povědomí.

Češi jsou i dnes stále zdatnými čtenáři 
a u nás máme údajně nejhustší síť veřej-

ných knihoven na světě! 
Zatímco země EU 
mají průměrně 1,3 

knihovny na 10 000 
obyvatel, u nás je to 5,1 

knihovny, a to je dese-
tinásobek třeba oproti 
USA. Ostatně i v rámci 

světové literatury máme 
řadu velikánů, kteří jsou 

obdivováni po celém světě. Zmiňme třeba 
Jaroslava Haška se svým Švejkem, německy 
píšícího Franze Kafku anebo proslulého Kar-
la Čapka. Mimochodem příliš se neví, že ce-
losvětově známé slovo robot poprvé použité 
v divadelní hře R.U.R. nevymyslel přímo on, 
ale jeho bratr Josef. Sám Karel chtěl roboty 
nejprve pojmenovat jako labory (od slova 
labor, práce), ale jeho bratr mu poradil lepší 
slovo. A to mělo skutečný úspěch.

Zlatá první republika
Za první republiky bylo tehdejší 
Československo řazeno mezi top 10 
nejvyspělejších zemí světa a snaži-
lo se být na technologické špičce. 
Například náš rozhlas, tehdy začína-
jící pod názvem Radiojournal, začal 
vysílat již v roce 1923 a byl na celém 
evropském kontinentu hned druhý po 
britském BBC. Samozřejmě jeho rozšíření 
bránila ještě omezená elektrifikace mimo 
města, ale také na tehdejší dobu poměrně 
vysoké měsíční poplatky za poslech (100 
korun). Už v té době u nás existovali i první 
„piráti“, kteří rozhlas poslouchali nelegálně 
na podomácku vyrobených krystalkách a ris-
kovali značné postihy.

3. října 1926 u nás byla v rozhlase odvysílána 
první živá sportovní reportáž z fotbalového 
utkání mezi pražskou Slavií a maďarskou 
TK Budapest na Letné (mimochodem Slavia 
zvítězila 2:1 a šlo o vůbec první komentovaný 
zápas Josefa Laufra). Něco takového nemělo 
v rámci Evropy obdoby. Už v roce 1898 před-
stavil první kinematograf 
v českých zemích Jan 
Kříženecký a „pohy-
blivé obrázky“ se 
v následujících dese-
tiletích rychle staly 
velmi populárními.

První republiku prosla-
vila řada hvězd stříbrného 
plátna, jejichž filmy si dodnes drží svou po-
pularitu. Ať jde třeba o Vlastu Buriana, Oldři-
cha Nového, Karla Hašlera, Věru Ferbasovou 
nebo Lídu Baarovou, všechny tyto osobnosti 
svými nezapomenutelnými snímky a výkony 

doslova formovaly vkus dalších 
generací a i pro nás je jejich odkaz 
stále živý. Pokud vás osudy těch-
to a dalších herců a jejich filmů 
zajímají více, doporučujeme vám 
skvělou knihu Miroslava Grac-
líka Hvězdy stříbrného plátna: 
Osudy herců z první republiky.

Za své v té době rychle vzaly i dří-
vější stereotypy, což ocenily hlavně ženy. Ty 
již v roce 1919 získaly volební právo a po-
stupně se začaly prosazovat i na pozicích, 
které byly dříve určené výhradně mužům. 
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Kramerius vydal přes 
osmdesát knih, z nichž 
většinu sám přeložil 
nebo napsal.

Podle pověsti na Karlštejn 
nesměly vstupovat ženy. 
Něžné pohlaví sem však 
mělo přístup stejně jako 
na kterýkoli jiný hrad.

Cena: 249 Kč

Cena: 299 Kč

Cena: 299 Kč

100 LET ZALOŽENÍ REPUBLIKY



Například žen lékařek do konce první repub-
liky promovalo na tuzemských univerzitách 
dohromady 1500, zatímco dříve musely 
studovat jen v zahraničí. Zlepšovaly se ale 
i životní poměry dělníků, stavěly se pro ně 

nové domy do nichž byla 
zavedena voda, elektři-
na a kanalizace a skuteč-
ným průkopníkem prů-
myslové architektury se 
stala Baťova společnost 
ve Zlíně. Zajímavostí je, 
že za doby první republiky 
u nás vznikla i první rom-
ská škola, bylo to v roce 

1926 v zakarpatském Užhorodu a jezdily se 
na ni dívat i delegace ze zahraničí.

Že je tato doba plná námětů také pro součas-
né umělce potvrzuje fakt, že například známý 
český fotograf Angelo Purgert nafotil a vydal 
unikátní snímky v knize nesoucí právě 
název První republika. V nich se snaží oživit 
ducha dvacátých let, 
ale současně vnést 
i inovativní přístup, 
díky čemuž vzniká 
jedinečná kombinace, 
kterou by si žádný 
milovník uměleckých 
fotografií neměl 
nechat ujít.

Ze špičky skoro až na dno
Naopak velká část druhé poloviny 20. století 
je v Československu naprostým protikladem 
k liberální první republice. Po komunis-
tickém převratu začaly reformy v podobě 
znárodňování, vykonstruovaných soudních 
procesů či útlaku církví. Kultura měla na-
diktovanou podobu, přemýšlet se smělo jen 
jedním způsobem. Byla to cesta celé země 
z výšin strmě dolů. A snaha Čechů toto změ-
nit v roce 1968 skončila „bratrskou pomocí“ 
v podobě invaze vojsk 
Varšavské smlouvy.

Nebyli jsme ale sami, 
kdo v tomto roce tou-
žil po změně, protože 
po celém světě začaly 
nepokoje. V USA, 
Německu i Británii 
probíhaly protesty 
proti válce ve Vietna-
mu, v Polsku proti cenzuře. Španělé 
protestovali proti diktatuře generála Franca 
a v Paříži se znovu stavěly barikády. Pokud 
se chcete více seznámit s tím, jak se rok 1968 
zapsal do dějin, určitě se podívejte do stejno-
jmenné fotoknihy dvojice autorů Carlo Baty 
a Gianni Morelliho.

Jak jsme na tom dnes?
A čím se odlišuje Česko od zbytku 
světa dnes? Našlo by se toho určitě 
hodně, možná vás překvapí, že třeba 
podle Globálního indexu míru 
jsme 7. nejmírumilovnější zemí na 
světě. Máme také nejvíce rozhleden 

v přepočtu na obyvatele i plochu státu, 
z nichž velká část vznikla díky evropským 

dotacím. A patříme mezi velmoce v pěstování 
potravinářského máku, který exportujeme 
do celého světa. Překvapivé je, že patříme 
i mezi největší vývozce akvarijních rybiček 
a dokonce i mezi státy produkující nejvíce 
vinylových LP desek, protože u nás jejich 
výroba neskončila a naopak díky chybějící 
konkurenci prosperuje.

Samozřejmě se najdou i nějaká nelichotivá 
prvenství. Čeští muži patří podle žebříč-

ku Bloombergu mezi nejtěžší na světě 
(průměrně přes 90 kg), podle spotřeby 
alkoholu, cigaret ale i marihuany pat-
říme údajně mezi nejvíce dekadentní 
země a také je u nás jedna z největších 
propastí mezi výdělky muži a žen. Podle 
britské studie zveřejněné loni serverem 
Clinic Compare máme také nejhorší 
životosprávu na světě a dle nejnovějšího 

reportu OECD je u nás i nejméně dostup-
ných služeb pro seniory.

Jak je vidět, máme stále co dohánět. 
Ale mějme na paměti, že již v minulosti 
dokázali Češi neuvěřitelné věci, a pokud 
budeme chtít, dokážeme je zase. A to platí 
vždy a všude.

25

D
O

B
R

O
.D

R
U

H

První republika se tak 
stala svébytnou kulturou 
a obdobím, které může 
být velkou inspirací 
i dnes.

Karlštejn byl vystavěn kvůli ochraně 
říšských korunovačních klenotů a svatých 
ostatků, později zde byly uchovávány 
české korunovační klenoty.

VÍTE, ŽE…
Česko je země hradů, zámků 
a zřícenin? Česko se může 
pochlubit jejich největší 
hustotou. V naší malé zemi se 
jich nachází více než 2000.

Cena: 999 Kč

Cena: 699 Kč

Cena: 329 Kč



MILUJETE 
KNÍŽKY 

A PŘÍBĚHY?

STAŇTE SE KNIHKUPCEM 
V KNIHY DOBROVSKÝ

Milujeme dobré příběhy a o tento 
se prostě musíme podělit

Více informací o aktuálních 
pozicích, najdete na webu 
knihydobrovsky.cz/kariera 
nebo můžete napsat na 
kariera@knihydobrovsky.cz

Markéta Müllerová je náš „kariérní 
šplhoun“. Začínala jako brigádnice na
pobočce Knihy Dobrovský v Letňanech 
a propracovala se až na současnou 
pozici Specialistky zákaznické podpory.

Nástup dle dohody,
vše vás rádi naučíme

Naše pobočky jsou ve 
více než 20 městech, 

po celé ČR

Knížka měsíčně
zdarma

Multisport karta 
pouze za 120 Kč, 

stravenky

Již stovky let je knihkupec váženým členem společnosti. Díky němu se vzděláváme, 
prožíváme krásné příběhy a máme na světě místo, kde si můžeme opravdu 

odpočinout – tím místem je svět knih.

Jsme Knihy Dobrovský. Máme více než 30 krásných knihkupectví po celé České republice 
a jeden fantastický e-shop. Dokonce jsme vyhráli Shop roku 2017 a Superbrands 2018! 
Sbíráme ceny a jsme cool! To ovšem není zásadní. Důležité je, že jsme rodinnou firmou 
s dlouhou tradicí. Milujeme knihy a chceme nabízet skvělou službu milionům zákazníků. 

Hledáme proto ty nejlepší knihkupce a knihkupkyně.

Možná hledáme právě Vás
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ROZHOVOR
S KNIHKUPKYNÍ
BLANKOU 
KUNCLOVOU

Jaký vztah jste měla k literatuře v dětství? 
Bavilo vás číst už od útlého věku nebo jste 
se musela k lásce ke knihám propraco-
vat postupně?
Vzhledem k tomu, že u nás doma se vždy 
hodně četlo, byly pro mne knížky nedílnou 
součástí života od dětství.

Co vás přivedlo k práci v knihkupectví? 
Byl to váš dlouhodobý cíl nebo se mož-
nost pracovat mezi knihami objevila zcela 
spontánně?
K práci v knihkupectví mne přivedla vícemé-
ně náhoda. Objevila jsem inzerát do jednoho 
knihkupectví v Děčíně, šla na pohovor a vyšlo 
to. Pracovala jsem tam několik let, posléze i ve 
vedoucí pozici, přesto jsem nakonec z „knih“ 
odešla, abych se ke knihám opět vrátila a to už 
do knihkupectví Knihy Dobrovský.

Jak dlouho už v knihkupectví pracujete? Co 
vám za tuto dobu přinesla práce s knihami? 
Není pro vás stereotypní?
Tady v Ústí nad Labem budu už více jak 5 let 
(celkem s knížkami asi 9 let), rozhodně to 
není stereotypní práce, baví mě to stejně jako 
na začátku. Samozřejmě vždy potěší milá 
pochvala od zákazníka za doporučenou knížku, 
která se líbila. 

Vzpomenete si na nějakou zajímavou či 
vtipnou historku z prostředí KD, která vám 
ulpěla v hlavě?

Mnoho zákazníků se 
opakovaně vrací a rovnou 
se na mne obrátí 
s prosbou na další tip.

Jelikož pracuji s lidmi, o vtipné historky není 
nouze. Dotazy typu máte knihy od Evžena 
Oněgina či knihu Robinson Grúzó jsou na 
denním pořádku, ovšem vzpomínám si na 
situaci, kdy mi zákaznice na můj dotaz, jaké má 
přání, sdělila, že knížky moc nečte, jestli máme 
nějaký alkohol (smích).

Jaká byla vaše profesní cesta?
Když se naskytla možnost pracovat opět s kni-
hami, nejdřív jsem vypomáhala jako brigádník. 
Jakmile se uvolnilo místo na pozici knihkupce, 
nastoupila jsem už nastálo.

Jak vypadá váš běžný den v knihkupectví? 
Má striktně zaběhnutý režim nebo každý 
den přináší nové situace?
Ráno před otevřením prodejny je to rutinní 
práce, ale práce se zákazníky přinese každý 
den něco jiného a to je to, co mne na tom baví 
nejvíc. Teď se blíží začátek školního roku 
a vzhledem k tomu, že mám na naší prodejně 
na starosti učebnice, bude toto období hektic-
ké jako každý rok.

Jaké knihy vás v poslední době nejvíce zau-
jaly? Doporučila byste nám nějaké?
Teď na dovolené jsem četla knihu Bohyně osu-
du od Anny Jansson, kterou můžu rozhodně 
doporučit, je to skvělá oddychovka, příjemné 
čtení, u něhož se zasmějete, možná dojmete, 
a dokonce si můžete uvařit i nějakou dobrotu 
z receptů, které jsou jako bonus na konci kni-
hy. Pro milovníky detektivek pak doporučuji 
cokoliv od Chrise Cartera.

Jaký typ čtenářky jste? Čtete při každé vol-
né chvíli, nebo spíše příležitostně?
Jsem knihomolka každým coulem, čtu při kaž-
dé volné chvíli, doma, cestou vlakem do práce 
i na dovolené.

Při své práci jistě potkáváte denně mnoho 
čtenářů. Jaký je váš názor na to, že dnešní 
mladá generace ztrácí zájem o čtení?
Samozřejmě se setkávám se spoustou čtenářů 
a rozhodně si nemyslím, že by dnešní mladá 
generace ztrácela zájem o knihy, právě naopak, 
myslím, že se k nim začíná vracet.

Jakou literární postavu byste si vybrala jako 
svého vedoucího?
Jednoznačně Hercula Poirota, pro jeho způsob 
uvažování a smysl pro pořádek a detail.
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KNIHY DOBROVSKÝ
Ústí nad Labem – OC Forum
Bílinská 3960/6

PŘIJĎTE SE 
K NÁM PODÍVAT!

SÍDLÍME NA ADRESE:

Naše putování za knihkupci nás tentokrát zavedlo do univerzitní-
ho města s bohatou průmyslovou tradicí, jenž je zároveň důleži-
tým železničním a silničním uzlem naší republiky. Mluvíme o Ústí 
nad Labem, o jednom z mnoha měst, kde se nachází naše dobré 
knihkupectví. Pár otázek jsme položili skvělé knihkupkyni Blance 
Kunclové, která vám s knižními tituly radí už pět let.

ArchivKateřina SvobodováT F

Máme velký výběr učebnic
Jsme největšíknihkupectví 
v Ústí nad Labem
Naši skvělí knihkupci 
vám zlepší den



RADKA TŘEŠTÍKOVÁ:

 „PSANÍ JE ŘEMESLO, ALE POTŘEBUJETE 
K NĚMU TALENT, FANTAZII A SOUBOR 

URČITÝCH VLASTNOSTÍ.“

Radka Třeštíková bezesporu patří mezi naše nejvýznamnější spisovatelky 
současné doby. Debutovala románem Dobře mi tak – ovšem pravý boom přišel 
až s knihou Bábovky, díky které Radka vstoupila do povědomí většiny českých 
čtenářů. Jak vnímá status „spisovatelka na plný úvazek“? Co pro ni znamenají 
sociální sítě a jakou další knihu chystá?

Nyní jste již spisovatelkou na plný 
úvazek. Jak se Vám tato profese, na české 
prostředí netradiční a ojedinělá, přijímá?
Občas mě to zarazí, když mám dětem do 
školek nebo jiných institucí vyplnit kolonku 
zaměstnání. Napíšu to tam, a když na to 
koukám, tak jsem z toho sama překvapená, 
ale jiné povolání, které bych tam vepsala, 
momentálně nemám, tak tam holt píšu 
tu spisovatelku.

Na festivale Colours of Ostrava jste vedla 
workshop tvůrčího psaní. Byla to pro Vás 
první zkušenost, kdy jste předávala své 
tvůrčí umění?
Ano, byla. Původně jsem si myslela, že to bu-
de beseda, z workshopu jsem měla upřímně 
trochu obavy. Necítím se na to, abych někoho 
učila psát. Já sama jsem rok chodila na Lite-
rární akademii a neměla jsem pocit, že by mě 
tam něco zásadního naučili, proto jsem tam 

ostatně přestala chodit. Je pravda, že psaní je 
řemeslo, ale potřebujete k němu talent, fan-
tazii a soubor určitých vlastností, díky kte-
rým si k psaní každý den sednete a několik 
hodin u něj vydržíte. Dostávat při psaní od 
někoho jiného pokyny a následně je dodr-
žovat, to jde možná, pokud se bavíme o os-
nově, o tom, kam a jak příběh vést, aby byl 
pro čtenáře srozumitelný, ale aby byl čtivý, 
to vás nikdo nenaučí. Ten workshop byl pro 

Štěpánka LeváKarin VápeníčkováT F
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mě především milým setkáním s lidmi, kte-
ří psát chtějí a mohli si popovídat s někým, 
kdo už to dělá. Mám ráda dialog s těmi, které 
to zajímá a ráda jim předám svoje zkušenos-
ti, ale učit nebo nedejbože někoho poučovat, 
to nechci.

Součástí pojmu Radka Třeštíková jsou 
také sociální sítě. Nedávno jste říkala, 
že Instagram pro Vás zatím není tolik 
komfortním prostorem. Jak se Váš postoj 
od té doby proměnil?
Proměnil. V podstatě jsem z Facebooku pře-
sedlala na Instagram. Je to pro mě, dá-li se 
to tak nazvat, milejší prostředí. Z Facebooku 
se postupem času stalo zvláštní, nepřátel-
ské místo, kde mají všichni nutkavou potře-

bu, ke všemu se vyjadřovat, 
všechno kritizovat a všechno 
vědět nejlíp. Žijeme v době, 
ve které se blbci dožadují, aby 
jejich názor měl stejnou vá-
hu jako názor inteligentního 
člověka, a to jen proto, že ten 
názor je jejich a mají na něj 
jakési jimi nezpochybnitelné 
právo. Já jim to právo neberu, 

ale nemám čas se prohrabávat s prominutím 
„hnojem“, abych se dostala k něčemu, co za 
to stojí, a co by mě ve výsledku mohlo ně-
čím obohatit. Diskuze na Facebooku se často 
zvrhnou v něco, čeho se nechci účastnit, ne-
chci se s nikým hádat, chci mít klid. Sociál-
ní sítě mám ráda, jsem za ně vděčná, protože 
díky nim můžu být v kontaktu se svými čte-
náři, ale už nemám čas na to, abych s každým 
řešila všechno, proto mi Instagram přijde ja-
ko příjemnější platforma, tam se, díky bohu, 
tolik nediskutuje.

Jak nahlížíte na fenomén influencerů, na 
youtubery, aktivní uživatele Instagramu 
a Facebooku? Řadíte se k nim i Vy sama?
Nějakým způsobem k influen-
cerům patřím, i když se tomu 
sama bráním. Rozhodně mě ne-
živí reklama, živím se psaním. 
Občas přijmu nějakou reklamní 
nabídku, ale nad každou pře-
mýšlím, hodně si vybírám, mu-
sí mě bavit produkt samotný, 
forma, kterou ho chce reklamní 
agentura prezentovat a mu-
sím mít na to všechno čas a náladu, protože 
reklama je práce jako jakákoliv jiná a já ji ne-
chci dělat blbě. Když jste aktivní na Insta-
gramu a máte hodně sledujících, tak se Vám 

zkrátka reklamní agentury ozývají. Děje se to 
všem a záleží na člověku, do jaké míry se to-
ho bude zúčastňovat. Nemám nic proti tomu, 
když se tím někdo živí. Ať si každý dělá, co 
chce, pokud tím neubližuje jiným. Stejně tak 
nemám nic proti youtuberům. Jsou to často 

šikovní teenegeři, kteří se prostě věnují to-
mu, co je baví a dělají to dobře. Já sama takto 
točit videa nebo je stříhat, rozhodně neumím 
(smích). Té obrovské popularitě, kterou ně-
kteří z nich mají, občas nerozumím, ale mým 
úkolem není rozumět všemu a taky už patřím 
do generace, která je trochu mimo (smích), 
prostě to beru jako cosi současného, co tady 
je, a co baví obrovskou masu lidí.

Myslíte si, že je v dnešní době možné 
udržet si popularitu a pozornost 
veřejnosti, aniž by byl člověk aktivní na 
sociálních sítích?
Já si myslím, že to jakž takž jde, ale je to sa-
mozřejmě těžší. Například Patrik Hartl tyto 
sítě nevyužívá nijak zásadně, a přesto pro-
dává absolutně nejvíc. Na sociálních sítích 
je, protože ví, že tam z nějakého důvodu být 
musí, ale na jeho příkladu je vidět, že být 
úspěšný jde i bez toho, aby člověk na sociál-
ní sítě příliš tlačil. Nemít je ale vůbec? To už 
v dnešní době, bohužel, vyvolává pochyby 
o vaší existenci.

Přejděme však především k Vašim 
knihám. Poslední z vydaných je román 
Osm, který úspěšně navázal na bestseller 
Bábovky. Tento opakovaný čtenářský 
úspěch přinesl renesanci předchozím 
knihám Dobře mi tak a To prší moře. 
Tyto tituly získaly také nové přebaly 

a čtenáři se k nim, vlastně retrospektivně, 
začali vracet. Jak jste to vnímala?
Mám z toho velkou radost. Z nových obá-
lek, i z toho že si čtenáři díky Bábovkám na-
šli cestu k ostatním mým knihám. Já to mám 
stejně, když si nějakého autora oblíbím, pře-
čtu všechny jeho knihy, předešlé i následné. 
Z Bábovek se stal fenomén, většina čtenářů 
reaguje právě na ně a já jsem si na to zvykla 
a jsem za každou reakci vděčná, ale vždyc-
ky mě potěší, když někdo zareaguje i na jinou 
moji knihu nebo mi řekne, že si mě oblíbil už 
díky prvotině, to mě potěší úplně nejvíc, pro-
tože to se stává jen výjimečně.

Již brzy vyjde Vaše pátá kniha, kterou 
jste nazvala Veselí. Můžeme očekávat 
opět vztahové peripetie, psychologičnost 
postav či detektivní zápletku? Nebo jste 
vykročila ze své dosavadní tvorby?
Nejsem si jistá, jestli to jde nazvat vykroče-
ním z dosavadní tvorby. Vždy se snažím jít 
malinko jinam, nepsat knihy o stále stejných 
věcech, ačkoliv vztahy partnerské a rodinné 
mě stále zajímají nejvíc. Kniha Veselí měla 
být původně ryze humoristickým románem 
z jižní Moravy, to se mi úplně nepodařilo, 
ono je těžké psát vtipně o neveselých věcech, 
přesto doufám, že čtenáře kniha z každého 
smutku zas vyvede do veselí.

Motto 

Cena: 299 Kč

„Je plná emocí, na to 
jsou ostatně čtenáři asi 
v mých knihách zvyklí 
a troufám si tvrdit, že to 
je důvod, proč je čtou.“
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Tomáš TřeštíkF

Motto

Cena: 349 Kč
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Kniha Veselí pojednává o ro-
dině, o vztazích k rodičům, 
o vztahu rodičů mezi sebou, 
o proměně partnerství, když 
odejdou jejich děti z domova 
a také o tom, jak vnímá do-
spělé dítě, když vztah rodi-
čů už nefunguje. Je to kniha 
o návratu domů.

Jak moc jste se inspirovala Moravou 
a svou domovinou?
Hodně. Inspirace Moravou je samozřejmá, 
tam se celá kniha odehrává. Vrátila jsem 
se na místo, odkud pocházím, do malého 
městečka na jižní Moravě. Hlavní hrdinkou 
je Eliška, která v 18 letech odešla studovat 
do Prahy a ve svých třiatřiceti letech se 
z různých osobních důvodů rozhodne vrátit 
zpátky do Veselí, má totiž pocit, že došla 
na konec slepé ulice, neví kudy kam a chce 
začít znovu.

Máme tedy hledat v knize 
i autobiografické prvky?
Jsou tam, ale není to autobiografie ani můj 
deník. Já k tomu můžu říct, že z několika pro-
cent je v tom příběhu pravda, z několika pro-
cent je to naprostá fikce, která nemá s mým 
životem nic společného, a z několika procent 
je to inspirace tím, co se mi v životě odehrá-
lo nebo se odehrálo lidem, kte-
ré mám kolem sebe. Kolik těch 
procent připadá na co, to pro-
zrazovat nehodlám, takže by 
měl čtenář ke knize jednoduše 
přistupovat jen jako k fiktivní-
mu příběhu o lidech vytvoře-
ných mou fantazií.

Čtenáři zatím ví, že Veselí vyjde v září 
a mohou vidět také obálku, která je velmi 
pestrá, barevná, folklórní. Do jaké míry 
koresponduje s obsahem románu?
Od začátku jsem věděla, že chci, aby to byla 
divočina, aby to bylo veselé už jenom kvůli 
tomu názvu. Daniel Špaček, ilustrátor, který 
je autorem všech mých obálek, kromě Bábo-
vek, jež pro mě vytvořila Radka Folprechto-
vá, přišel s nápadem folklórních motivů ve 
čtyřech barvách Slovácka. Ale zpracoval je, 
řekněme „hipster folklorně“, poplatně dnešní 
době. Všechny motivy, které jsou zobrazené 
na přebalu i uvnitř knihy, se v příběhu objeví 
nebo mají určitou symboliku.

Na rok 2019 byl plánován film Bábovky, 
k němuž jste psala scénář. Jaké to je 
pro spisovatele přetavit své dílo do 
zcela jiného tvaru a uchovat přesto onu 
románovou podstatu, tak jak ji vnímá 
sám autor?
Je to velmi těžké, v podstatě každý od filmu 
vám řekne, že autor předlohy by scénář psát 
neměl a ze své zkušenosti už můžu říct, že 
psát bez předlohy je paradoxně mnohem jed-
nodušší. Kvůli problémům na straně produkce 
se bohužel nepodařilo realizovat filmový scé-
nář, který jsme s Rudolfem Havlíkem napsali.

Pro mě a Rudolfa Havlíka to znamená začít 
s prací na scénáři zase úplně od začátku, ale 
oba tomu projektu věříme a taky věříme, že 
ho dotáhneme do konce, a že Bábovky budou 
na televizních obrazovkách skvělé.

Narazila jste během psaní na chvíle, kdy 
jste si něco musela prosadit, jakožto 
autor předlohy? Protože ten své dílo 
bude vždy vnímat jinak než čtenář, 
subjektivně a specificky.
Velmi brzy jsem pochopila, že jsem si na se-
be ušila obrovský bič, a velmi brzo mi došlo, 
že bez lidí, kteří mají od příběhu větší od-
stup než já, se při práci na scénáři prostě ne-
obejdu. Proto na něm pracujeme společně 
s Rudolfem Havlíkem a nově i dramaturgy-
ní Zuzanou Kopečkovou. Já všechny knižní 
postavy znám tak dokonale, že 
už nedokážu vnímat, kde se mů-
že divák v příběhu ztratit, a co 
je mu třeba víc vysvětlit anebo 
přímo ukázat. Na rozdíl od psa-
ní knih, kdy nemám ráda, aby mi 
do toho kdokoliv mluvil, u scé-
náře názor druhých potřebuju 
a vítám.

A ještě jedna osobnější otázka. Nyní 
s manželem tvoříte kreativní pár a tvůrčí 
domácnost. Oba se živíte uměním – on 
fotí, Vy píšete. Jste si vzájemně motorem 
a inspirací, či někdy přichází syndrom 
vyhoření?
Já myslím, že ani jeden vyhořelí nejsme. To-
máše pořád baví fotit, dokonce ho začíná ba-
vit i psát. K tomu ho inspiruji nejen já, ale 
především jeho táta, který také píše a vydává 
knihy. Já se fotit zatím nechystám, ale Tomá-
šovo vidění světa mě nepochybně také inspi-
ruje, takže se dá říct, že se všichni v rodině 
inspirujeme navzájem.

„Momentálně jsme ve 
fázi příprav televizního 
seriálu.“

Motto 

Cena: 249 Kč

Motto

Cena: 329 Kč

DOBRÝ ROZHOVOR

Motto 

předprodej na 
našem e-shopu
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Na výletě s Mary Poppins
Je krásné letní ráno a v třešňové aleji panuje 
klid. Michal s Janou běží do parku vyzkoušet 
nového papírového draka. Ale co se to na ob-
loze rýsuje za stín? Nebude to 
Mary Poppins, která za dětmi 
přiletěla na návštěvu? Výlet 
s Mary Poppins doplňuje 
množství krásných a netra-
dičních ilustrací, jež ve spo-
jení s působivým příběhem 
dávají dohromady skutečně 
nezapomenutelnou knihu.

Děti kapitána Granta
První díl cyklu Podivuhodné cesty od 
nezapomenutelného francouzského 
autora, Julese Vernea. Vydejte 
se společně na dobrodružnou 

výpravu po ztroskotané 
lodi. Vše začne 
jednoho dne, kdy se 
ve žraločích útrobách 
objeví láhev s třemi 
dopisy, které mají 
stejný obsah, ale jsou 
psány jiným jazykem. 

Každý z nich má jasné poslání – 
volání o pomoc. Jste připraveni 
obeplout zeměkouli a zachránit 
ztroskotanou posádku?

Plovoucí ostrov
Dvacet tisíc mil pod mořem nebo Cesta do 
středu Země jsou podle vás příliš profláknu-
tá díla? Ponořte se do něčeho 
méně známého od stejného 
autora. Čtyři francouzští hu-
debníci se proti své vůli ocitli 
na fantastickém plovoucím ost-
rově. Ten je využíván jako místo 
pro rekreaci té nejvyšší smetán-
ky. Ukrývá v sobě ale mnoho 
technických vymožeností.

Pozor na příšerky
Knížka plná zdánlivě 
obyčejných věcí, které se 
po otočení stránek vzhůru 
nohama promění v legrační 
příšerky. Nápadité a výrazné 
ilustrace italské grafičky 

Agnese Baruzzi doprovází jednoduchá 
říkadla, která si děti snadno zapamatují. 
Na poslední stránce si pak navíc mohou 
procvičit postřeh a všechny příšerky ještě 
jednou vyhledat mezi jinými motivy.

Královny a princezny
Napínavé příběhy pro každou zvídavou dív-
ku, která se jen trošičku zajímá o dějiny a má 
ráda princezny. Kdo to byla 
císařovna Sissi? Jak se jmenuje 
nejmladší královna na světě? 
Co vlastně dělají princezny? 
To všechno a mnoho dalšího 
se dozvíte ze stránek poutavé 
a bohatě ilustrované publika-
ce věnované třicítce slavných 
žen historie.

Hrdinové a válečníci
Napínavé historické čtení pro 
každého kluka, který se jen 
trošku zajímá o dějiny a má 
rád dobrodružství. Jak to bylo 
doopravdy s Čingischánem? 
Kdo to byl William Wallace? 
Byl Karel Veliký opravdu 
veliký? To všechno a mnoho 
dalšího se dozvíte ze stránek poutavé a bo-
hatě ilustrované publikace věnované třicítce 
slavných mužů historie.

Velký atlas cestovatele
Vydejte se po stopách učenců a badatelů či 
odvážných a pokrokových žen. Přesvědčte se, 
že dobrodružství je součástí 
života. Ani strach z nebezpečí 
nedokáže umlčet touho po po-
znání. Zažeňte obavy z nezná-
ma a prozkoumejte ho! Tato 
naučná publikace vás zavede 

například mezi Vikingy, Marca Pola nebo tře-
ba Davida Livingstonea. Poznejte osobnosti, 
které změnily tváře tehdejšího světa!

Velká kniha obřích zvířat/Malá kniha 
drobných zvířat
Autorka nás zavede do kouzelné říše 
zvířecích rekordmanů. Představí svět těch 
„NEJ“ živočichů různých oblastí: 
největší obry i nejmenší blešky, 
bojovníky s nafukovacími 
nosy nebo lenochy, co tráví 
celé dny ve vodě. Autorka 
uspořádala knihu do dvou částí: 
obří a drobná zvířata. Italská 
výtvarnice ji doplnila o více než 
30 krásných ilustrací.

Největší kouzelník  
na světě
Připoj se v tomto dobro-
družném příběhu plném 
zábavy k Elliotovi, chlapci 
posedlému kouzly, při jeho 
hledání největšího kouzel-
níka na světě. Naučíš se 
tak neuvěřitelným trikům 
s mizením před-
mětů a jejich 
znovuobjevová-

ním! Nauč se, jak dokázat, aby 
předmět zmizel jako pára, jak 
provádět bláznivé triky s karta-
mi nebo jak pobavit kamarády 
čtením jejich myšlenek.

Čarodějovy hodiny
Strýček Jonathan není jen obyčejný člověk. 
On a jeho sousedka jsou čarodějové! Lewis 
je z toho nadšený a pozorně 
sleduje, jak oba kouzlí. Později 
začne s magií experimento-
vat sám a nevědomky vzkřísí 
bývalou majitelku domu. Ta 
má k dispozici hodiny, které 
odpočítávají čas do apokalypsy. 
Čarodějových hodin se dočká-
me i ve filmové podobě.

Literatura pro děti má za cíl vaše potomky nejen zabavit, 
ale především vzdělávat a rozvíjet zábavnou formou. 
V současné době ale existují tak krásné dětské knihy, že 
jsme přistihli několik „dospěláků“ (a to i bezdětných), 
jak si ji zaujatě tyto knížky pročítají. A není se čemu divit! 
Obvykle jim totiž dominují nádherné ilustrace, na kterých 
zkrátka můžete oči nechat. Podívejte se s námi, jaké kle-
noty (nejen) pro ty nejmenší čtenáře jsou právě v prodeji 
nebo se již brzy chystá jejich vydání.

DĚTSKÁ LITERATURA

Předpokládané 
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Lískový les
Alice přišla o svou babičku i mámu. Babička, podivín-
ská spisovatelka temných pohádek, zemřela v Lísko-
vém háji. Máma byla unesena bytostí, která tvrdí, že 
právě odtamtud pochází. Jediným vodítkem je vzkaz: 
Drž se dál od Lískového háje. Jenže Alici nezbývá nic 
jiného než se vydat do tohoto světa, kde babiččiny 
pohádky začaly.

Kůže plná stínů
Občas, když někdo umře, hledá jeho duše místo, kde by 
se ukryla. A někteří lidé mají to místo právě v sobě. Ve 
dvanáctileté Makepeace se jedna taková duše usídlila. 
Je silná, divoká a zvířecí. Může znamenat její zkázu i je-
dinou ochranu. Všude se mluví o blížící se válce a lidé 
s jejími schopnostmi budou velmi žádaní. Dokáže skrýt 
své tajemství?

Strom lží
Faith svého otce vždy velice obdivovala 
a hluboce milovala. Jednoho dne je ale za 
záhadných okolností nalezen mrtvý. Faith 
marně zjišťuje, co se stalo. V jeho dokumen-
tech najde zmínku o Stromu lží, 
který lež odměňuje pravdou. 
Musí ho vypátrat, aby odhalila 
fakta o otcově smrti. Jenže 
netuší, že se dozví spoustu věcí, 
které by raději neznala.

Spáč
Sarah trpí vzácnou spán-
kovou poruchou. Kvůli ní 
zlomila kamarádce ruku, pří-
teli nos a přihodily se i další 
hrozné nehody. Rozhodne se 
proto vyzkoušet nejnovější, 
ještě ne zcela otestovaný lék. 

Díky němu dokáže 
vstupovat do snů 
a ovlivňovat jejich 
reálné životy. Začne 
vést paralelní životy. 
Jenže se jí to všech-
no začne vymykat 
kontrole…

Skrytá píseň
Když bylo Nice 13 let, její starší sestra zmize-
la. Na strašlivou minulost se snaží nemyslet. 
Jednoho dne ji ale dostihne. Prostřednictvím 
Facebooku zveřejní fotku své 
zmizelé sestry. Téměř okamži-
tě se jí ozve žena, která tvrdí, 
že bývaly nejlepšími kamarád-
kami. Nika se vydává pátrat do 
Notownu, města, kde její sestra 
žila. Má naději na její nalezní?

Něco mezi tím
Jasmine pilně studuje, aby dosáhla svého 
snu. Dostane se do finále Národní stipendijní 
ceny a připravuje se na cestu do 
Washingtonu, aby cenu převza-
la. Jednoho dne ale přijde domů 
úřední dopis, podle kterého je 
ona i její rodiče v zemi nele-
gálně. Svět se jí rázem hroutí. 
Kým vlastně je? Američankou? 
Nelegálním přistěhovalcem? 
Něco mezi tím?

 

První život
Ten strávila 13 měsíců pod 
zámkem. Proč? Její rodiče 
odmítli určit místo, kde bude žít 
poté, co zemře. Život je totiž jen 
generálka. Dívka se brzy ocitne 
na útěku a musí si vybrat mezi 2 
mocnostmi, které podstoupí vše, 
aby vyhrály právo na její duši. Komu může 
věřit? Musí zůstat naživu dostatečně dlouho, 
aby se mohla rozhodnout.

Začít znovu
Allie se stěhuje do Woodshillu, aby začala 
úplně znovu. Proto se jí nelíbí, když jí nezby-
de nic jiného než spolubydlet 
s arogantním grázlíkem. Kaden 
je neuvěřitelně atraktivní, ale 
se svým nestydatým chování 
zároveň ten poslední, s kým 
by chtěla bydlet. Záhy si ale 
uvědomí, že v sobě tenhle chla-
pec skrývá mnohem více, než si 
původně myslela.

Zrcátko
Zrcátka moc dobře 
vědí, co jejich 
majitelé chtějí, cítí 
a potřebují. Jemně 
řídí jejich chování 
a starají se, aby se 
každý cítil dobře. Když 
si novinářka Freya povšimne, 
že se to její chová podivně, 
začíná pátrat, jakou moc 
tyto přístroje vlastně mají. 
Jakmile se svými poznatky 
vystoupí na veřejnosti, má 
to nedozírné následky.

Ochránce
Postapokalyptický thriller pro čtenáře 
Stephena Kinga a Neila Gaimana. Vítejte ve 
světě, kde jsou největší hrozbou hlasy ve vaší 
hlavě. Vnitřnímu hlasu je totiž 
velmi nebezpečné naslouchat. 
Mají větší smysl, než se může 
na první pohled zdát. A když 
se Pilgrim potká s Lacey, má to 
svůj důvod, akorát o tom ještě 
oba nevědí.

Je nad slunce jasné, že „mladí dospělí“ mají úplně jiné 
starosti, než „regulérní dospěláci“. Trápí je škola, první 
lásky, otázky kolem vlastní sexuality a mnoho dalších si-
tuací, které jsme si my, odrostlejší generace, už ve většině 
případů prožili.

Pod young adult se obecně řadí čtenáři mezi 12 až 18 
lety. Z průzkumů ale vyplývá, že po tomto žánru s chutí 
sáhnou i jedinci kolem třicítky a možná i starší. Za sebe 
to mohu jedině potvrdit. Pojďte se s námi podívat po 
stopách současných „young adultovek“, které by vám na 
seznamu k přečtení neměly rozhodně chybět.

YOUNG ADULT

Předpokládané 
vydání: listopad 

2018

Předpokládané 
vydání: říjen 

2018

Cena: 349 Kč
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SE V ROCE 2018 STÁVÁ REALITOU

Školství a vzdělávací systém 
v České republice je téma, 
které pravděpodobně 
neutichne ještě mnoho let. Ať 
už patříte mezi žáky, studenty, 
rodiče či samotné učitele, jistě 
je pro vás sympatická vize 
školství, pro které je primární 
vlastní zkušenost a praxe.

LIDSKÉ TĚLO ZEVNITŘ
Seznamuje čtenáře se stavbou a fungováním 
lidského těla interaktivní formou. Umožňuje 
prozkoumat nejdůležitější systémy v našem 
těle a skvěle se při tom bavit! Publikace neo-
pomíná základní informace o lidské anatomii 
ani podivuhodné zajímavosti. Každá strana 
znázorňuje jednu vrstvu lidského těla, která 
se rovná jedné důležité soustavě či orgánu. 
Seznamuje malé badatele se svalovou, kos-
terní, trávicí, oběhovou, 
vylučovací, dýchací 
i nervovou soustavou. 
Základ, který tvoří náhled 
do dané soustavy, dopl-
ňují důležité informace 
a hravé úkoly, díky nimž 
je snadné se problematice 
doslova dostat pod kůži! 

PŘÁNÍ UČITELE NÁRODA

Osnovy jsou občas neúprosné, a proto se 
i přes snahu učitelů do hodin dostávají 
učební materiály, nad kterými žáci spíše 
koulí očima, než obdivně hvízdají. Ať už 
se jedná o prvňáčka nebo puberťáka, je 
důležité mu předložit učivo zajímavou 
formou. Pokud bude navíc zábavná, 
jde o bod navíc, který učení zjednodu-
ší. Ačkoliv se nacházíme ve 21. století, 
stále jsou instituce, které upřednostňují 
učební materály, které jsou desítky let 
staré, tím pádem nejen nehezké, ale 
především neaktuální a neatraktivní. My 
vám však rádi představíme takové, které 
školní výuku dokážou nejen doplnit, ale 
občas i předčit! Mezi běžné studijní ma-
teriály se zatím nedostaly, ale věříme, že 
je to jen otázkou času. Čím tedy rozšířit 
znalosti školou povinným a přitom je 
skutečně bavit?

ČLOVĚK, LIDSTVO

J. A. KOMENSKÉHO

ŠKOLA
HROU

Téma, které je nám všem nejbližší, protože se nás přímo týká, je človek. 
Ať už se jedná o náš vývoj, anatomii či další věci související s člověkem, je důležité 
mít tyto okruhy dostatečně nastudované. Nejde však o téma, které by mohlo být 
obsažené v jedné jediné publikaci, proto vám představíme výběr těch, které budou 
nejvíce bavit, postarají se o interaktivní poznávání a přinesou nespočet zajímavostí, 
které jsou v hodinách biologie opomíjeny.

Plastické provedení knihy
, 

jež ukrývá 3D postavu 

člověka, tvoří z publikace
 

naprosto unikátní 
dílo populárně naučné 
literatury pro děti!34
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Příroda, to je bezedná studnice krás 
a divů, které mnohdy nevnímáme nebo 
přehlížíme. Některé považujeme za 
samozřejmost. Hodiny přírodopisu 
už nemusí být vyplněny jen nudným 
výkladem holých fakt, ale mohou být 
proloženy tím, co děti opravdu zajímá. 
Kdo patří mezi zvířecí rekordmany? 
Jak vůbec vznikla naše planeta a jak 
pravděpodobně bude vypadat za mnoho 
let? Na tyto a nespočet dalších otázek 
odpoví následující barevné, interaktivní 
a zábavné publikace, které se zaměřují 
na přírodu kolem nás.

KRÁLOVSTVÍ ZVÍŘAT
Království zvířat z edice Mladý objevitel 
nechává čtenáře nahlédnout do fascinují-
cího světa živočichů! Co 
jsou zvířata a podle čeho 
je můžeme dělit? Jaké 
zástupce zvířecí říše řadíme 
do které skupiny a co je 
charakterizuje? Jaké jsou je-
jich zvláštní zvyky a znaky? 
Pomocí aplikací ukrývající 
všechny tyto a další mnohé 
informace načerpá čtenář 

z knihy vše, co by o zvířatech měl vědět. Kni-
hu uzavírají zajímavosti a nabité vědomosti si 

každý může otestovat ve speciálním 
kvízu v závěrečné části. Nechybí ani 
slovník nezbytných pojmů. Tato bri-
lantně zpracovaná publikace nesmí 
chybět žádnému milovníkovi zvířat. 
Zároveň je skvělým doplňkem ke 
školním hodinám přírodopisu.

100% DOSPĚLÝ
Lidské tělo prochází procesem 
dospívání, který pro mnohé nemusí 
být snadný. V tomto nevyzpytatel-
ném období je důležité mít po ruce 
nejen skvělou rodinu a přátele, ale 
i němého pomocníka, který odpoví na 
otázky, které není snadné vyslovit na-
hlas. 100% dospělý objasňuje, proč se 
co kdy v lidském těle děje – zaměřuje 
se na fyzickou i psychickou stránku 
a dospívajícím tak zábavnou formou 
přibližuje vše, s čím se během tohoto proce-
su mohou setkat. Žádná otázka nezůstane nezodpovězena. Publikace 
je navíc skvělým doplňkem k hodinám rodinné výchovy.

MLADÝ OBJEVITEL: LIDSKÉ TĚLO
Lidské tělo z edice Mladý objevitel zprostřed-
kovává dětem a školákům ty nejdůležitější 
a nejzábavnější informace o lidském těle. Díky 
překryvům, kolečkům a klopám, které knihy 
z edice Mladý objevitel obsahují, se čtenáři 
během čtení budou nejen učit, ale i bavit! Jaké 
všechny funkce musí lidské tělo vykonávat? Jaké 
procesy mají na starosti jednotlivé orgány? Bez 
čeho bychom nemohli žít? Jak se chránit před 
nemocí? Všechny nezbytné informace o lid-
ském těle lze najít v dokonale graficky i technicky 
zpracované knize Lidské tělo. Lidské tělo z edice 
Mladý objevitel je výborným učebním materiálem 
i dárkem pro všechny malé zvídavé hlavičky.

VESMÍR

FASCINUJÍCÍ SVĚT KOLEM NÁS

Nekonečný prostor, který si lze jen těžko představit. Nekonečno neprobádaných 
míst. Nekonečno těles, o kterých nemají ani vědci jasnou představu. A právě proto je 
pro nás tak zajímavý. Vesmír. Pokud není dítě studentem gymnázia, pravděpodobně 
se ve školních hodinách nedostane dále než za Sluneční soustavu. To by však byla 
velká škoda, vždyť je tolik úžasných informací, které se můžeme o vesmíru dozvědět! 
Naštěstí existují publikace, které vás jím provedou!

CÍL MISE: VESMÍR
Zvídaví školáci, které fascinuje vesmír a vše 
kolem něj, budou ohromeni nádherně gra-
ficky zpracovanou knihou Cíl mise: Vesmír. 
Krásně ilustrovaná publikace bude sloužit 
nejen jako šikovná školní pomůcka dopl-
ňující hodiny přírodních 
věd, ale také jako zábavné 
čtení. Děti si budou užívat 
způsob, jakým se dozvídají 
nové informace a jejich 
rodiče ocení to, že se jejich 
ratolesti budou do učení 
vrhat samy. Celou vesmír-
nou výpravu zahajuje Velký 
třesk. Následuje kapitola 
o gravitaci, galaxiích, hvěz-
dách, Sluneční soustavě a jejích 
planetách, světlu, Zemi, Měsíci, 
asteroidech, kometách a meteoroidech, 
cestování vesmírem, životě na jiných 
planetách a celou knihu uzavírá velký 
oboustranný plakát. 

MLADÝ OBJEVITEL: VESMÍR
Kniha Vesmír, vycházející v edici Mladý objevitel, obsahuje pře-
kryvy, kolečka a klopy, pomocí nichž se čtenář dozvídá základní 
i ne příliš známé informace o vesmíru.

Publikace se věnuje vesmíru komplexně – začíná u obecných 
informací, pokračuje u Sluneční soustavy, planet a jejich měsíců, 
dalších těles, pozorování vesmíru a cestování tímto prostorem. 
Kniha je zakončena zajímavostmi, testem a slovníčkem pojmů. 
Vesmír je vhodný pro mladé objevitele od 5 let, ale jeho čtení 
pobaví i zkušené čtenáře!

Nejzábavnější knih
a 

o tajemném nekonečném 

prostoru.
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EGYPTSKÁ MUMIE
Mumie z edice ZEVNITŘ poskytuje interak-
tivní hravý exkurz do jedné z nejmocnějších 
kultur na Zemi – do starověkého Egypta. 
Každý, komu se kniha dostane do ruky, se do-
zví to nejzajímavější o egyptských mumiích. 
Cesta do této země záhad a poznávání fasci-
nující metody pohřbívání zemřelých započne, 
kde jinde než v rakvi 
– nejdůležitější části 
panovnických hrobů. 
Pokračovat bude zkou-
máním nezbytných 
prvků, které byly do 
hrobu zesnulého ulože-
ny, procesů mumifika-
ce a skončí u ukládání 
do hrobky. Toto bádání 
okoření výuka čtení 
hieroglyfů a nespočet zají-
mavostí, které jsou čtenáři 
odkryty. Plastické provedení knihy, jež ukrývá 
3D mumii, tvoří z publikace naprosto uni-
kátní dílo! Egyptská mumie potěší všechny 
mladé zvědavce i milovníky historie.

ZEVNITŘ – T. REX
Zevnitř: T. Rex je unikátní obrazová interak-
tivní publikace, která umožňuje nahlédnout 
do všech vrstev Tyranosaura Rexe a odpo-
vědět na základní i ne-
všední otázky ohledně 
tohoto záhadami opře-
deného tvora! Legedární 

Tyranosaurus Rex 
se nyní představuje 
zblízka, a především 
ZEVNITŘ! Nejslav-
nější dinosaurus do-
dnes láká nejmladší 
čtenáře i zkušené 
paleontology. Obě tyto 
skupiny potěší publikace, 
která odpovídá například na to, jak rych-
le tyranosaurus běhal, k čemu používal 

své maličké „paže“, kolik měl žaludků, jakým 
byl rodičem, zda byl chytrý nebo jakou měl 
vlastně barvu! Každá stránka zobrazuje jednu 
vrstvu Rexova těla a dohromady tvoří kom-
plexní naučný i zábavný materiál pro všechny 
zvídavé čtenáře. 

DINOSAUŘI A DALŠÍ 
PREHISTORICKÁ ZVÍŘATA
Dinosauři a další prehistorická zvířata z edice 
Mladý objevitel přibližují dnešní poznatky 
o dinosaurech. Kdo jsou vůbec dinosauři, 
kde se vzali a proč už mezi námi nejsou? Jaké 
druhy dinosaurů známe a jak se vyvíjely? Jak 
vypadal dinosauří jídelníček a jaké bylo jejich 
chování? Na toto a mnoho dalších otázek od-

poví publikace Dino-
sauři a další prehis-
torická zvířata, která 
nevynechává ani ty 
podrobné a méně 
známé informace. 
Jejich čtivá forma 
však upoutá čtenáře 
bez ohledu na věk. 
Všechny načerpané 
informace si mohou 
čtenáři otestovat při 
závěrečné zkoušce, 

která spolu se slovníčkem pojmů uzavírá 
celou publikaci.36

CÍL MISE: PLANETA ZEMĚ
Působivé grafické zpracování a vše, co je 
potřeba o naší modré planetě vědět – to 
je kniha z edice Cíl mise s podtitulem Pla-
neta Země. Barevná a obsáhlá publikace 
zaujme každého, kdo miluje přírodu nebo 
občas potřebuje dohnat látku z hodin pří-
rodopisu či zeměpisu. Během chvilky to-
tiž prostřednictvím knihy Cíl mise: Země 
načerpá ty nejdůležitější informace, které 
se k naší planetě pojí. Co vše se v této kvalitní 
encyklopedii ukrývá? Základní geografické údaje, 
ale i nevšední informace ze života obyvatel Země. Povídání o přírod-
ních jevech, které mají vliv na fungování planety, ale i upozornění na 
důležitost správného chování k naší planetě. Cíl mise: Planeta Země 
podává aktuální informace o stavu naší planety, je nejen skvělou 
učební pomůckou ale i dárkem, který potěší.

PROČ NENÍ TUČŇÁKŮM ZIMA
Proč není tučňákům zima? Jak dokáží někte-
ří živočichové žít na strmých skalách? Jak 
je možné, že některá zvířata mohou dýchat 
pod vodou a jiná ne? Proč je důležité, aby 
barva některých živočichů splývala s okolím 
a pro další je důležité být opravdu výrazný? 
Vsadíme se, že je mnoho otázek ohledně 
zvířat, na které neumí odpovědět ani kdejaký 
dospělý člověk. V tu chvíli je tu kniha Proč 
není tučňákům zima, která pobaví celou 
rodinu, protože podivuhodností zde najdete víc 
než dost. Zároveň se publikace postará o to, že bude školákům svět 
živočichů opět o něco bližší, a proto se stanou k této říši nejen chápa-
vějšími, ale i ohleduplnějšími.

Čtveřici základních okruhů, které by měl každý školák znát, 
zakončíme dobrodružnou výpravou do minulosti! A nebu-
deme troškařit, přesuneme se rovnou do období druhohor 
a následně poznáme mladší, přesto nám velice vzdálenou 
egyptskou kulturu a její specifické zvyky.

HISTORIE, DĚJINY

Plastická postava dinosa
ura, 

kterou kniha tvoří ohromí 

každého, komu se kniha 
dostane do rukou!
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BLOK SE 
SPIRÁLOU A6
80 listů – linkový papír.

MFP paper

HURÁ DO
ŠKOLY

49 Kč/ks

S námi bude váš školák skvěle připraven. Více na www.knihydobrovsky.cz

FRIXION BALL: 
GELOVÝ 
ROLLER
Pilot FriXion Ball se středním 
hrotem, vygumujte  pomocí 
gumy FriXion bez poškození 
papíru a ihnet přepište.

Pilot

89 Kč/ks

PENÁL 
1PATROVÝ 
MINNIE
Stylový penál s jedním 
patrem a 2 chlopněmi, 
neobsahuje vybavení.

Karton P+P, 229 Kč

ŠKOLNÍ BATOH 
PREMIUM MINNIE
Školní aktovka z řady Premium je 
anatomicky tvarovaná a zajišťuje 
tak správné usazení na zádech.

Karton P+P, 1 699 Kč

LÁHEV NA PITÍ 
MALÁ MINNIE
Skvělá láhev s designem Minnie, 
která pomůže s dodržováním 
pitného režimu.

Karton P+P, 99  Kč

ŠKOLNÍ 
SEŠITY
RŮZNÉ VARIANTY

Čtverečkované, 
linkované, i čisté – 
stačí si vybrat!

KOH -I-NOOR, 
cena: dle zvolené 
varianty

DALŠÍ SKVĚLÝ 
VÝBĚR VÝBAVY 
PRO ŠKOLÁKY 
NAJDETE NA 
STR. 48.
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Nic nenahradí klasické hry, které 
navíc v poslední době skutečně 
nepostrádají originální zpracování 
a zabaví vás kdykoli – ať už 
jste s přáteli anebo trávíte čas 
s rodinou. Je to také skvělá 
varianta zábavy pro děti, které se 
mohou během hry i leccos přiučit.

Kouzelné čtení je unikátní výukový systém, který 
vám přináší spoustu informací a zábavy. Stačí, když 
se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, ozve 
se příslušná informace, zvuk nebo hudba. Tato 
interaktivní elektronická tužka vám umožní zažít 
vždy něco nového. S elektronickou Albi tužkou 
můžete plně využívat všechny výrobky označené 
logem Kouzelné čtení.

Sada obsahuje elektronickou Albi tužku, knihu 
Atlas světa, SD kartu s kapacitou 8 GB, nabíječku, 
USB kabel, průvodce kouzelným čtením, 10 kusů 
samolepek MP3 přehrávače, 10 kusů samolepek 
ovládání hlasitosti, Audio blok.

Už je to přes 700 let, co se Karel IV. narodil, ale po-
řád je s ním zábava. O tom vás přesvědčí i desková 
hra nesoucí jeho jméno, při které procestujete stře-
dověkou Prahu a okolí a poznáte nejen klenoty his-
torické architektury, ale i tehdejší způsob života. 
Ze staveniště Nového Města pražského poputujete 
malebnými uličkami, náměstími i hlubokými lesy 
kolem Karlštejna až do cíle, kterým je svatovítská 
katedrála. Nebude to ale jednoduché, cestou vás 
čeká spousta dobrodružství, nástrah a překvapení.

Jak se hra hraje? 
Hra obsahuje herní plán, 55 karet s otázkami, 40 
grošů, 6 figurek a kostku. Hráči se ve hře pravidel-

ZEMĚ – modrá planeta a domov nás všech. Chcete 
se o ní dozvědět spoustu zajímavých informa-
cí? V této hře máte skvělou příležitost! Víte, jak 
vysoká je Cheopsova pyramida? Kdy byl otevřen 
most Golden Gate? Kolik místností je v Zakázaném 
městě? Kde najdete Obrův chodník? Hra ZEMĚ 
vás provede po řadě nejzajímavějších míst naší 
planety. Navštívíte nejvyšší hory, nejhlubší moře, 
největší zlatý důl nebo nejmohutnější vodopády. 
Šanci stát se nejúspěšnějším objevitelem máte 
i tehdy, neznáte-li všechny přesné odpovědi. 
K vítězství vám může pomoci dobrý odhad a také 
trocha štěstí.

Jak se hra hraje? 
Hra obsahuje herní plán, 150 kartiček, 36 
kostiček a pravidla. Karty jsou rozděleny dle 
barev podle obtížnosti. V každém kole hráči 
odhadují či hádají území a hodnoty vztahující 
se k zajímavosti uvedené na aktuálně viditelné 
kartě. Střídají se v umisťování svých kostiček na 
mapu světa a odpovídající stupnice. Na konci 
kola jsou odpovědi vyhodnoceny. Za správnou 
odpověď a odpovědi blízké správné odpovědi 
získají hráči vítězné body. Své nesprávně umístěné 
kostičky musí dočasně vyřadit ze hry. Vítězí hráč 
s nejvyšším počtem vítězných bodů.

2—6 hráčů1 hráč +

2—6 hráčů

45 minut15 minut

40 minut

10 let6 let

8 let

Elektronická tužka s Atlasem světa

Karel IV.

Země
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HRAJU, HRAJEŠ, 
HRAJEME…

Aneb skvělé tipy na hry, které si okamžitě oblíbíte

� ��� Kč

��� Kč

8�� Kč

A jak se tužka používá? 
S elektronickou tužkou se pracuje zcela intuitivně. 
Po zapnutí hry a spárování tužky s konkrétní hrou 
vám sama řekne, jak s daným produktem zacházet. 
Pomocí ikon se pak přepínají různé režimy tužky. 
Ikonka kostičky označuje obtížnost hry, lampička 
pak skrývá různé zajímavosti. Pomocí kouzelných 
samolepek tužka může posloužit i jako diktafon.

ně střídají ve směru hodinových ručiček. Postupují 
po herním plánu podle hodu bodové kostky. Na 
každém políčku může stát více figurek. Groše 
hráčům pomáhají urychlit cestu. Veškeré peníze, 
které hráči během hry zaplatí, se dávají do truhlice 
u políčka 17. Hru začíná nejmladší hráč. Posune fi-
gurku své barvy podle počtu bodů na kostce. Cílem 
je překonat všechny nástrahy středověké Prahy 
a vstoupit jako první do chrámu svatého Víta.

DESKOVÉ HRY
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Skvělá hra pro všechny milovníky přírody, kteří 
se chtějí přiučit mnoho nových věcí. Díky tomu, 
že má hra tolik různých variant, vás nikdy neomrzí 
a je proto ideální vzdělávací hrou. Každé balení 
obsahuje 50 kartiček a leporelo s dodatečnými 
informacemi.

Jak se hra hraje? 
Kartičky slouží jako váš průvodce – z jedné strany 
naleznete kvízovou otázku, názornou ilustraci 
a z druhé strany základní informace a několik 
zajímavostí o daném zvířeti, rostlince nebo třeba 
nebeském objektu.

Trénujte svůj mozek! 53 různých karet s 5 stupni obtížností zaměstná váš 
mozek naplno. Obsahuje pravidla i řešení. Další z karetních logických her 
a rébusů z oblíbené edice MozkoVna. Čeká na vás matematika, logika nebo třeba 
představivost. Ke hrám MozkoVna Logic je nově 
k dispozici bezplatná aplikace pro chytrá zařízení, 
která vám ukáže správné řešení dané karty. Kartu 
stačí oskenovat a s pomocí aplikace pozorovat 
animované řešení!

Jak se hra hraje? 
Není nic snazšího – stačí mít balíček karet u sebe 
a pokaždé, když budete mít chuť procvičit si mozkové 
závity na sérii logických hádanek, si stačí vytáhnout 
nějakou kartičku s úkolem.

S hvězdáři a alchymisty renesancí
Cestujte časem do okouzlující renesance. S 
naučnou hrou Rudolf II. se vydáte na výpravu za 
kamenem mudrců a setkáte se jak s proslulým 
panovníkem, tak s jeho pozoruhodnými součas-
níky, jako byli Tycho de Brahe, Johannes Kepler 
a mnoho dalšími. Poodhalte nejen kus renesanční 
moudrosti, ale i tajemství běžného života té doby.

Jak se hra hraje? 
Hru začíná nejmladší hráč. Hodí kostkou a posune 
svoji figurku o počet hozených bodů na kostce. 

Směr cesty si volí libovolně podle naznačených 
tras. Na jednom políčku může stát více hráčů. 
Hráči se ve hře pravidelně střídají ve směru 
hodinových ručiček. Další postup určuje typ 
políčka, na kterém hráč ukončil svůj tah. Cílem hry 
je posbírat pětici tajemných ingrediencí a dorazit 
ke kameni mudrců jako první. Kromě historických 
osobností vám s úkolem pomohou také tolary, 
které si vyděláte cestou. Balení obsahuje 1 herní 
plán, 60 karet s otázkami, 45 tolarů, 35 žetonů s 
ingrediencemi, 6 figurek, 1 kostku. 

Hry V kostce! jsou další skvělou variantou vzdělávacích her. Konkrétně se 
jedná o desetiminutové hry na procvičení paměti a vědomostí. V krabičce 
ve tvaru krychle se skrývá 70 karet s obrázky a různými informacemi na 
určitá témata. Můžete si vybrat z mnoha variant her. Například hra V kostce! 
Svět vás rovnou provede celým světem, na každé kartě se dozvíte vždy to 
nejzajímavější z každé země. Ve hře V kostce! Vesmír vás zase čekají záludné 
otázky o Mléčné dráze, Měsíci či meteoritech.

Jak se hra hraje?
Vaším úkolem je vybrat si 1 kartu, dívat se na ní 10 
sekund (než se přesypou hodiny) a poté si vezme kartu 
váš soupeř. Vy hodíte kostkou a podle toho, jaké na ní 
padne číslo, vám protihráč přečte otázku. 
Pokud uhádnete, je kartička vaše! Cílem je 
nasbírat jich co nejvíce.

1 hráč 1 hráč

1 hráč

2—6 hráčů

10 minut 10 minut

15 minut

40 minut

12 let 12 let

6 let

8 let

Expedice příroda

Logic

Rudolf II.

V kostce!

��� Kč/ks

��� Kč

��� Kč/ks
��� Kč

Hry jsou k dostání ve vybraných prodejnách a také na našem e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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 K   Dobrý den, mohu vám 
s něčím pomoci?

 Z   Ne, ale nemohl byste mi 
vyhodit tuhle prázdnou 
láhev od vody?

Malý asi desetiletý chlapeček 
byl v sekci Sci-fi/Fantasy 
s maminkou:

 M   Není to Kolo času pro tak 
malé děti závadné?

 K   Nemyslím si, já jsem 
v jeho věku měl 
přečteného Pána prstenů.

 M   (nedůvěřivý pohled 
k synovi): A nechceš 
raději ten nový díl Malého 
poseroutky?

 S   (pohled plný opovržení, že 
mu maminka Jordanovo 
Kolo času raději koupila bez 
poznámek)

Na pokladně:

 Z  Nemáte žízeň?

 K  Myslíte tu knihu?

 Z   Ne, ale mám tady mlíko, 
tak že bych si odlehčil.

 Z   Dobrý den, máte tu 
knížku o těch lidech, jak 
se zbláznili na Šumavě?

 K   Myslíte Raději zešílet 
v divočině?

 Z  Jo, to je ono…

 Z   Prosím vás, jaké I se 
píše ve slově hlemýžď, 
potřebuju to do dopisu.

 Z   Nemáte tady koupací 
čepice?

Telefonuje:

 Z   No já jsem teď 
v tý KNIHOVNĚ 
DOBROVODSKÝ.

 Zvoní telefon, prodavačka 
zvedne, na druhé straně hlas: 

 Z  Máte knihu čar a kouzel? 

 K  To bohužel nemáme.

 Z   No tak to je blbý, to mě 
Brumbál vyhodí.

 K   Na svátek vám přijde 15% 
sleva na nákup.

 Z   No ten já ani nevím, kdy 
mám.

 K  Přijde vám od nás SMS.

 Z   A podle čeho to jako 
posíláte, podle kalendáře?

 Z    Ta záložka patří do 
knížek?

 Z  Máte lepidlo na molitan?

 Z  Máte bloky s těma dnama?

 K  Myslíte diář?

 Z   Jo, to je to slovo, já to 
dlouho nepoužíval. A je 
to ten sešit jak jsou tam 
ty dny?

 K  Ano.

 Z  I měsíce?

 Z   Kde najdu průvodce 
Zakynthos, já ho tam 
nevidím?

 K  Tady, pod Zet.

 Z  Aha, já ho hledala pod K.
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PERLY Z ÚST NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ 
I KNIHKUPCŮ SAMOTNÝCH

Z: „Dobrý den, máte 
CíVíčko Elona Muska?“

Paní přijde reklamovat 
piánko. Neví, kde se to zapíná. 
Ukážeme, jednoduché tlačítko 
on/off. Přijde za týden znovu, 
neví, kde se vypíná.
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Pravidelná rubrika nesmí chybět ani tentokrát. Společně s našimi knihkupci jsme opět shromáždili pěknou sbírku těch 
nejzajímavějších hlášek, které se nám podařilo zaslechnout. Jsme si jistí, že se při jejich čtení pobavíte stejně, jako my.

 Z  – Zákazník  K  – Knihkupec

Z: „Můžete mi na ten 
pohled nalepit rovnou 
známku a poslat?“

Z: drží v ruce knihu: 
„Tohle je ta knížka, co 
má vyjít za měsíc?“

HLÁŠKY Z PRODEJEN



VÍCE ÚŽASNÉHO SORTIMENTU 
NA MNOHA NOVÝCH MÍSTECH

Naše dobrovská rodina začíná být vážně obrovská! Máme radost, že i v tomto čísle magazínu vám můžeme představit 
nová či zrekonstruovaná knihkupectví, a navíc vás konečně seznámit s naší novou obchodní sítí!

Knihkupectví Jihlava Tesco
Knihkupectví České 
Budějovice OD Prior

Knihkupectví Pardubice

Představujeme Familio

Moderní centrum Vysočiny již volalo po místě, kde si Jihlavané budou moci zakoupit skvělé 
bestsellery, nesmrtelnou klasickou literaturu i odborné knihy. A právě proto jsme se rozhodli 
vzít tento úkol do svých rukou – vždyť kde jinde seženete skvělé tituly než u nás v Knihy Dob-
rovský? Dali jsme dohromady partu skvělých lidí, kteří milují knihy a dokáží s jejich výběrem 
perfektně poradit a rázem jsme měli prodejnu plnou šikovných knihkupců! Ty najdete v našem 
jihlavském knihkupectví v pasáži hypermarketu Tesco na adrese Brněnská 4971/74. Otevřeno 
máme každý den od devíti do osmi.

Jihozápadně od Jihlavy najdeme další město, 
ve kterém můžete dobrovsky nakoupit! 
V Českých Budějovicích jsme otevřeli již 
naše druhé knihkupectví. Pravý Budějčák by 
měl totiž mít vždy po ruce skvělé čtivo a my 
nechceme ochudit ani ty, kteří rádi navštěvují 
obchodní dům Prior. Tato nepřehlédnutelná 
kontroverzní budova totiž stojí přibližně 
půl kilometru od budějovického vlakového 
nádraží. Pro nepostradatelné čtivo mohou 
tedy přijít i cestovatelé, kteří si absenci knihy 
uvědomili těsně před odjezdem.

Kromě literatury si u nás na své přijdou i mi-
lovníci kuchařek, zapálení hráči společen-
ských her, výtvarníci či ti, kteří hledají milý 
a originální dárek pro své blízké. Přestože 
věříme, že všichni Jihočeši obchodní dům 
Prior znají, připomeňme raději jeho adresu – 
Lannova třída 1461/22. Knihy si zde můžete 
vybrat každý všední den od osmi do půl 
sedmé a v sobotu od osmi do jedné.

Jsme rodinnou firmou, která si zakládá na 
skvělém servisu. Zákazníci se vrací za našimi 
knihkupci pro dobrou radu. Na tuto tradici 
navazuje Familio – Vaše nové papírnictví. Jak 
můžete poznat z názvu naší nové specializo-
vané obchodní sítě, tak i zde bude vše posta-

Pardubičtí čtenáři jistě zaznamenali,  
že od začátku června se naše knihkupec-
tví v OC Palác Atrium schovalo za plachty 
a dobré čtení začalo velice rychle dochá-
zet. Naštěstí jsme stihli včas zasáhnout, 
aby nenastala knihomolská krize! O mě-
síc později jsme odhalili zrekonstruované 
knihkupectví, které se rázem stalo jednou 
z nejlepších prodejen v celém obchodním 
centru. Výběr knih je díky přehlednosti 
nyní mnohem snadnější a rychlejší.  
Zamilujete si nejen pestrou nabídku ak-
tuálních knižních hitů a dalšího čtiva, ale 
i diářů, kancelářských potřeb a učebnic 
pro studenty.

veno na rodině. Připravili jsme pro vás výběr 
nejlepšího a nejkvalitnějšího papírenského 
sortimentu. První prodejnu Familio otevírá-
me již v září v Kolíně. Úzce spolupracujeme 
se společností Herlitz, jejíž produkty najdete 
ve všech prodejnách Familio.
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světa sběratelů, kteří ho znali, již nejsou naživu. 
Proto bylo třeba, abych se do toho vmísil a hájil ho 
tím, že napíšu svou knihu. Snad se mi to podařilo.

Vaše kniha je životním příběhem o hledání 
kradených známek. Jak dlouho jste jej psal?
Můj vydavatel mi vysvětlil, že je důležité, aby 
vyšla v roce 2019 – víceméně sto let od založení 
Československa, kdy byla známka vyrobena. To 
znamenalo, že jsem neměl moc času, obzvlášť 
vzhledem k množství informací, které jsem musel 
shromáždit. Koneckonců nejsem sběratel známek. 
Ale podařilo se mi ji napsat za sedm měsíců.

Říkáte, že se svým otcem jste se 4 roky po 
jeho smrti sblížil víc než za celý jeho život. 
Znamená to, že jste si nebyli blízcí? Jak je 
to možné?
Naopak. Se svým otcem 
jsem měl velmi dobrý 
vztah. Byl to úžasný 
otec. Nikdy jsem však 
nedokázal pochopit jeho 
sběratelskou vášeň. A to 
byla zásadní část jeho ži-
vota. Pochopil jsem až ve 
chvíli, kdy jsem se začal 
pídit po tomto příběhu. 
Takže to nás svým způ-
sobem sblížilo ještě víc, 
i přesto, že zemřel v roce 
2014. Občas jsem během 
psaní příběhu cítil jeho 
přítomnost, jak mě vede. 
Byl to úžasný pocit.
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Ambice stát se významným autorem se u vás 
projevily už na střední škole. Tehdy jste 
pracoval jako reportér studentských novin 
a spisovatelská kariéra byla vaším velkým 
snem. První knihu jste ale napsal až v 50 
letech. Proč tak pozdě?
Do té doby jsem pracoval jako dramatik. Ke 
knihám pro děti jsem se dostal náhodou díky ně-
meckému vydavateli. Ten mě oslovil, abych napsal 
nizozemskou verzi série knížek pro děti. Proces 
psaní knihy se mi zalíbil, a tak jsem pokračoval 
příběhy psa Freda. Vypráví dobrodružství, odehrá-
vající se v různých holandských městech. Knihy 
zahrnují cédéčka s písničkami a příběhy se dočkaly 
i dramatizace.

Brzy po napsání této dětské knihy jste 
obdržel nabídku stát se dramatikem pro 
divadlo Walhalla. Této činnosti se věnujete 
pořád, nebo jste přesedlal na dráhu 
spisovatele na plný úvazek?
Hry pro divadlo Walhalla v Rotterdamu jsem 
psal posledních deset let. Dalo by se říct, že na 
plný úvazek. Nicméně čas od času píšu i pro jiné 
divadelní soubory nebo organizace. Napsal jsem 
například hru o negramotnosti, která se několik let 
hrála napříč Holandskem.

Kniha o Fredovi byla natolik úspěšná, že jste 
stvořil celou sérii. Kde jste vzal inspiraci?

Bram Klein je holandský spisovatel a dramatik, kterého s českou 
historií pojí mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát. Jeho 
otci totiž český filatelista ukradl velmi vzácnou známku v hodnotě 
několika milionů korun. Později ho navíc obvinil z pojistného podvodu 
prostřednictvím médií, a tak se Bram rozhodl otcovo jméno očistit. 
O hledání pravdy ale i dlouho ztraceného vzácného předmětu napsal 
knihu, která u nás vyšla pod názvem Ukradená známka. Při této 
příležitosti jsme autora vyzpovídali nejen v otázkách jeho pátrání, ale 
také o lásce ke čtení a jeho vztahu s otcem. ArchivDagmar TopolováT F

„Můj otec byl poctivý 
muž s prvotřídní pověstí. 
To věděl každý, kdo se 
s ním setkal.“

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

Každý příběh se odehrává v jiném městě, takže 
moje inspirace pochází hlavně z návštěv těchto 
měst a vnímání očima mých čtenářů – školáků.

K lásce ke čtení a psaní vás někdo vedl, nebo 
jste se s touto vášní narodil?
Moji rodiče jednoznačně byli čtenáři a odmalička mi 
kupovali knihy. Také mi v dětství četli pohádky.

S Českou republikou nemáte zrovna nejlepší 
zkušenosti. Český sběratel ukradl vašemu otci 
vzácnou známku a poté ho prostřednictvím 
České televize obvinil z pojistného podvodu. 
Měla tato zkušenost negativní vliv na váš 
názor na český národ?
Rozhodně ne! Nikdy nesoudím skupinu nebo 
zemi na základě činů jednotlivce nebo pár lidí. 
Podvodníci se najdou v každé zemi. V uplynulém 
roce jsem podnikl spoustu cest do Česka a moc 
jsem si to užil. Rád navštěvuji Prahu a už se těším, 
až tam v srpnu vezmu ženu a syna.

Setkal jste se osobně s člověkem, který obvinil 
vašeho otce z pojistného podvodu?
Nesetkal. Radili mi, ať to nedělám. Ale potkal jsem 
ho před asi pětadvaceti lety v USA během veletrhu 
známek. To ale bylo jen krátce.

Podařilo se vám konečně očistit otcovo jméno 

a získat zpět ukradenou známku?

Jestli jsem konečně získal tu ukradenou známku? 
Dobrá otázka! Mohu říct jen: přečtěte si knihu 
a zjistěte to sami! Zda jsem očistil otcovo jméno?
Další dobrá otázka. Předesílám, že jeho jméno 
nikdy nebylo třeba očistit. Nicméně většina lidí ze 

EXKLUZIVNÍ 
ROZHOVOR:
BRAM KLEIN

V pokračování rozhovoru na 
našem dobrém blogu se dozvíte
o připravované Bramově knize  
a jeho vztahu k českým autorům. 
www.knihydobrovsky.cz/blog



PROČ NEPODCENIT VÝBĚR 
ŠKOLNÍHO BATOHU?
Důvod, proč přikládáme takové zdánlivé 
„banalitě“ velký význam, je velice zásadní: 
zdraví dítěte. Možná vás to překvapí, ale 
nepadnoucí taška do školy může mít za 
následek narušení fyziologického vývoje va-
šeho potomka. Problémy se zády dospělých 
jedinců jsou lékaři často přisuzovány právě 
školním letům, kdy mělo dítě nevhodnou 
aktovku nebo ji nosilo nesprávně (přes jedno 
rameno, s povolenými popruhy apod.). Že se 
v tomto vzorci tak trochu poznáváte? Pak 
čtěte dále.

Váha školní tašky prvňáčka se pohybuje ko-
lem 6 kilogramů, což je téměř stejné, jako by 
dospělý člověk nesl 15kilový batoh. Představ-
te si, že nesete podobnou zátěž v nepadnou-
cím ruksaku. Nejen, že vás brzy začnou bolet 
záda, ale vaše myšlenky se budou neustále 
upínat k tomu, že závaží na hřbetě musíte 
nějak usměrnit. Bez ustání budete za batoh 
tahat, nahazovat si popruhy přes ramena, 
popřípadě ho podpírat rukama pod bedry. Je 
tedy nezbytně nutné, aby batůžek školákovi 
dobře seděl.

NA CO SE ZAMĚŘIT?
Důležitým faktorem je váha samotného bato-
hu. Odborníci tvrdí, že by hmotnost naplně-
né aktovky neměla přesáhnout desetinu váhy 
dítěte. Proto je důležité vybrat model, který 
je sám o sobě lehký, což je přibližně 900 až 
1 200 gramů (pro druhý stupeň až 1 400 g). 
Mezi vůbec nejdůležitější vlastnosti patří 
správné anatomické tvarování zad, které 
kopíruje fyziologické zakřivení páteře. Zadní 
strana školního batohu by měla být v bederní 

části vyklenutá a v hrudní části prohloube-
ná. Neměla by chybět polstrovaná opora 
pro lopatky a ideálně také hrudní a pánevní 
popruh, který zajišťuje umístění zátěže co 
nejblíže u zad a zároveň přenáší váhu do nej-
stabilnější oblasti pánve. Tím také zajišťuje 
maximální odlehčení oblasti krční a bederní 
páteře. V praxi pak přenáší cca 40 % váhy na 
stabilní oblast pánve. Pokud k tomu přidáte 
ještě měkčené polstrování, které poskytne 
komfort, ale zároveň je tak pevné, že se vá-
hou aktovky nesesune, máte vyhráno.

Další skvělou vlastností je spousta kapes 
i přihrádek, do kterých si školáček může 
věci roztřídit dle libosti. Velkou výhodou 
je i vyztužené dno, jež zamezí položenému 
batohu v převrhnutí. Některé modely dispo-
nují dokonce oddělenou kapsou na svačinu 
a láhev s nepromokavou úpravou, takže při 
potenciálním karambolu je zbytek obsahu 
tašky v bezpečí před znečištěním.

NEZAPOMÍNEJTE ANI NA 
VZHLED
Ne tak důležitým, přesto nezanedbatelným 
aspektem je i vzhled školní tašky. Jak známe 
děti, co se jim nezamlouvá, to zkrátka odmí-
tají nosit. Nezapomeňte proto přihlédnout 
i k tomu, co má váš potomek rád za motivy 
a barvy. Dnes už existují desítky, ne-li stovky 
kvalitních školních tašek v rozličném barev-
ném provedení s líbivými motivy. Rozhodně 
byste ale neměli vizuální stránce 
dávat přednost před správnou 
ergonomií a způsobem, jakým 
vašemu potomkovi padne.

JAK VYBRAT ŠKOLNÍ BATOH?
Školní docházka je pro děti i jejich rodiče velkým životním krokem. Z malého děťátka se postupně stává 

samostatný jedinec. Ve škole musí zapadnout mezi spolužáky, dávat pozor při výuce a plnit úkoly. To je sa-
mozřejmě velmi náročné, a proto je nezbytné (nejen) prvňáčkovi jeho vstup do světa školou povinných co 

nejvíce usnadnit. Začít byste měli už výběrem správné školní tašky.
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Studentský batoh 
Ergobag Satch

3 190 Kč

Školní batoh 
Ergobag Prime

3 190 Kč
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1 449 Kč

Studentský batoh
OXY Sport

Velký výběr batohů 
naleznete na vybraných 

prodejnách nebo 
na našem e-shopu 

www.knihydobrovsky.cz



DOBRO.MĚR
Dobro.měr si i tentokrát vzal na mušku 
vybrané knižní tituly a přináší vám jejich 
hodnocení. Doufáme, že vás přesvědčí 
k přečtení nějaké knihy, u které třeba 
váháte, zda za to skutečně stojí, nebo vás 
inspiruje k dalšímu čtení, pokud zrovna 
nevíte, po jakém titulu sáhnout.

NĚCO MEZI TÍM
Melissa de la Cruz

Jasmine Santosová vždy dokázala naplnit veškerá očekávání. Je oblíbená, 
pilně studuje, její filipínští rodiče na ni mohou být pyšní a je připravena 
přijmout ocenění ve formě stipendia na vysoké škole. Ale pak se vše 
zbortí. Ocenění státním stipendiem a pozvánka všem nominovaným její 
rodiče přinutí, aby jí prozradili pravdu – jejich víza před několika lety 
vypršela. Celá její rodina zde žije ilegálně. To znamená, že nebude žádné 
stipendium, možná ani univerzita, a na obzoru je hrozba deportace. 
A tak se z Jasmine poprvé v životě stává rebelka… Opravdu skvělý a silný 
román, kterému nechybí nic podstatného – vážná zápletka, románek, 
hledání sebe sama. Čte se opravdu sám.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

KDE SPÍ LUFŤÁCI
Ivanka Devátá

Protože luftu, přesněji čerstvého vzduchu, je ve městě proklatě málo, 
zavede vás oblíbená česká autorka na hory, k rybníku, k moři… A spát se 
bude všemožně – pod širákem, ve stanu, horské boudě, na chatě či chalu-
pě, ale i pohodlně v hotelu a penziónu. A protože jsou chvíle, kdy člověk 
unikne z každodenního shonu, tak vzácné, pojí se k nim i spousta milých 
a úsměvných vzpomínek. Vzpomínek na blízké, rodinu, přátele a kolegy, 
kteří zrovna byli lufťáky.

Motto, Cena: 229 Kč

Petr Zach
94 %

Kateřina Svobodová
89 %

TATÉR Z OSVĚTIMI
Heather Morrisová

Tetování vězňů v Osvětimi se stala symbolem holocaustu. Jedním z těch, 
kdo čísla na předloktí tetovali, byl slovenský Žid Lale Sokolov, rodným 
jménem Ludwig Eisenberg. Jeho příběh připomíná děsivé události 
v dějinách lidstva a ukazuje, že vedle sebe mohou existovat promyšlená 
brutalita i nesobecká láska. Autorka s citem odkrývá sedmdesát let staré 
události, aniž by milostný příběh převládal nad tím nejdůležitějším – 
ztrátou domova, utrpením a touhou přežít.

Bizbooks, Cena: 349 Kč

INK: TAJEMSTVÍ KŮŽE
Alice Broadway

Představte si, že žijete v zemi, kde každá přelomo-
vá událost, každé důležité rozhodnutí, všechno, 
co pro vás má nějaký význam, skončí na vašem 
těle jako tetování. Po smrti pak z potetované kůže 
vytvoří knihu, která bude vašim potomkům sloužit 
jako vzpomínka na vás a vám jako záruka věčného 
života. V takovém světě žije Leora. Když její otec 
zemře, Leora by dala cokoli, jen aby mohl v paměti 
ostatních žít navždy. Ví totiž, že její otec si zaslou-
žil, aby jeho kniha kůže se záznamem celého jeho 
dobrého života přetrvala navěky. Když však zjistí, 
že z knihy jejího otce někdo kus vyřízl a knihu 
upravil, musí se pustit do pátrání, které ji přiměje 
zamyslet se nad tím, zda svého otce vůbec znala. 
A jestli zná samu sebe. A jestli všechno, v co celý 
život věřila, je vůbec pravda. Tak začíná rozplétání 
strašného tajemství… Ink je zkrátka kniha, která 
potěší všechny fantasy a young adult fanoušky. 
Navíc je nádherně zpracovaná, takže vás bude těšit 
i „na pohled“.

Moba, Cena: 299 Kč

Erika Benešová
98 %

Redaktor Knihy Dobrovský
89 %
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SBĚRATEL SNĚHU
Jan Štifter

Dominik opatrně sbírá sníh do sáčku, aby 
v mrazáku uchoval jeho přítomnost. Jenže ta 
je stejně prchavá jako život špinavého kluka, 
kterého Dominik vídá jako zjevení každou noc 
u postele, majitelky starého deníku i všech, kteří 
kdysi obývali budějovický lágr. Tři časové linie, 
tři generace a tři různé osudy se prolínají v jeden 
strhující příběh, v němž se vrací lidé z dávných 
dob, protože minulost zůstala nedořešená.

Vyšehrad, Cena: 270 Kč

INVAZE
Luke Rhinehart

Superinteligentní srstnatí cizinci náhle přiletí z jiného vesmíru. Přišli se na 
zem 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. Skvělý 
počin pro všechny, kteří se nebojí poněkud 
bizarnějších příběhů a hledají do své knihov-
ničky něco zcela nového.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

Redaktor Knihy Dobrovský
97 %

Kateřina Svobodová
95 %

Martina Havlová
96 %

ZAČÍT ZNOVU
Mona Kasten

Nové jméno, nový účes, nové město: stovky 
kilometrů od své minulosti chce Allie Harperová 
začít znovu. Touží studovat a najít nové přátele 
jako každá obyčejná devatenáctiletá holka. 
Jediné, co potřebuje, je vlastní pokoj. Když se 
setká s Kadenem Whitem, pochopí, že tenhle 
arogantní sexy týpek je ten poslední, s kým by 
chtěla sdílet byt. Jenže jí nic jiného nezbývá. 
Kaden, který také zrovna netouží po spolubyd-
lící, jí nadiktuje seznam pravidel pro společné 
bydlení. Nejdůležitější z nich je podmínka nikdy si spolu nic nezačít. Což 
zpočátku není problém, ale postupem času je pro Allie čím dál těžší ignorovat, 
jak to mezi nimi jiskří. Perfektní young adultovka, ideální pro dlouhé večery, 
která dozajista vezme dech všem milovníkům tohoto žánru.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

Redaktor Knihy Dobrovský
91 %

READY PLAYER ONE
Ernest Cline

Svět v roce 2045 se ocitá v hluboké krizi – jedinou záchranou před bezútěšnou 
skutečností se pro miliony lidí stalo OASIS, bezplatná onlineová videohra 
přístupná prakticky každému – každý si zde může vytvořit novou identitu 
a vést virtuální život… A nalézt velikonoční vejce, poklad, který tam někde 
před svou smrtí zanechal James Halliday, výstřední tvůrce OASIS, společně 
s miliardovým dědictvím. Léta se o nalezení tří 
klíčů ke třem branám marně pokoušejí miliony 
Hallidayových obdivovatelů. Léta se to nedaří ani 
Wadu Wattsovi, který má těsně před maturitou, 
přežívá u tety v karavanu a honba za pokladem 
se stala jediným smyslem jeho existence. Ačkoli 
jsem dříve viděla filmové zpracování, které mne 
nadchlo, musela jsem se pustit také do knihy, jež 
předčila má očekávání. I zde totiž platí, že knihu 
film nenahradí. Přečetla jsem ji takřka za den 
a byla nadšená.

Knižní klub, Cena: 399 Kč

NOČNÍ PTÁK
Brian Freeman

Sanfranciský detektiv Frost Easton nevěří v náhody. Sebevražda dvou žen 
v šíleném záchvatu, jedné skokem z mostu, druhé kulkou na svatbě přítelkyně, 
musí mít něco společného. Stopy ho zavedou k Frankie Steinové, psychiatrič-
ce, která oběma zemřelým vymazala z paměti 
události, jež v nich vyvolávaly panické stavy. 
Frankie zná leckterá tajemství svých pacientů. 
Smí je však Frostovi vyzradit, aby ochránila jejich 
životy? Pak se jí ozve někdo, kdo si říká Noční 
pták. Kdo toho o obou případech ví až mnoho. 
A zná i Frankiina tajemství – a Frostovy noční 
můry… Parádní thriller od autora, který má na 
svém kontě již mnoho psychothrillerů. Do příbě-
hu se ponoříte rychle a okusíte zase něco nového, 
což se očekává od každého dobrého titulu.

Knižní klub, Cena: 349 Kč

Redaktor Knihy Dobrovský
88 %
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Soutěžte s námi
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Přiřaďte postavy k titulům

PADLÝ DĚDIC

ZAČÍT ZNOVU

TISÍC KOUSKŮ 
TEBE

SKRYTÁ 
PÍSEŇ

KNIHKUPKYNĚ

DÍVKA
NA KUSY

PRINCEZNA 
V UTAJENÍ

MRÁZ NEBO NOC

ŠEST VRAN

J

A

NEJÚŽASNĚJŠÍ 
VĚC

F

D

E

B

C

I

G

H

A

ALLIE HARPEROVÁ

NIKA LUKINA

NINON

KITTY MILLEROVÁ

CHARLOTTA DAVISOVÁ

EASTON ROYAL

KAZ BREKKER

MARGUERITE CAINOVÁ

LOTTIE PUMPKINOVÁ

MEIRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dívka, která chtěla zachránit knížky
Anna má skoro deset let a ze všeho 
nejvíc ráda čte. Miluje čtení tolik, že 
jedním z jejích nejlepších přátel je 
knihovnice Monsenová, i když je jí přes 
čtyřicet let! Jednoho dne knihovnice 
Monsenová řekne Anně, co se přihodí 
knihám, které si nechce nikdo půjčit. 
Zkrátka zmizí. Jsou zničeny. Ale co se 
stane se všemi, kteří v nich žijí? Zmizí 
také? To přeci nejde! Anna musí knížky 
zachránit! Jenže jak?

Okouzlující, poetický a magický pří-
běh o zvláštní lásce ke všem, kteří žijí 
uvnitř knih, napsaný jedním z nejzná-
mějších a nejoceňovanějších norských 
spisovatelů. Knihu doplňují kouzelné 
ilustrace Lisy Aisato.

Tajenku nám zašlete do 15. října 2018 
na adresu: soutez@knihydobrovsky.cz, 
do předmětu napište Soutěž Dobrodruh.

KLAUS HAGERUP, ILUSTRACE LISA AISATO
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Sortiment zakoupíte ve 
vybraných  kamenných 

prodejnách Knihy Dobrovský 
nebo na našem e-shopu

DO ŠKOLY JEDINĚ S PERFEKTNÍ VÝBAVOU...

Pomůžeme vám vybavit školáka tak, že ho ve školní lavici nezaskočí vůbec nic! Na vybraných prodejnách a také na našem e-shopu 
nabízíme široký neknižní sortiment – vše přehledně na jednom místě. Stavte s k nám, do Knihy Dobrovský, a zvládnete přípravy na 

nový školní rok levou zadní.

FRIXION BALL CLICKER 
GELOVÝ ROLLER

Napiš… Vygumuj… A přepiš 
s rollerem FriXion se 

stiskacím mechanismem!
Pilot, 99 Kč

KRESLICÍ KARTON A4/A3
10 bílých kartonů vhodných 
na kreslení.
KOH-I-NOOR, Cena: dle 
zvoleného formátu

SOFIA THE FIRST 
VÝBAVA DO ŠKOLY

Školní batoh Ergo Junior
Karton P+P, 1 299 Kč

PENÁL 1PATROVÝ 
FASHION KYTKY
Stylový penál s jedním 
patrem a 2 chlopněmi, 
neobsahuje vybavení.
Karton P+P, 169 Kč

BOX NA SVAČINU
Karton P+P, 150 Kč

AKVARELOVÉ PASTELKY
AQUARELL 36 KS
Umělecké soupravy 

akvarelových pastelek. Vynikají 
světlostálostí, čistotou barev 

a barevnou škálou.
KOH -I-NOOR, 169 Kč

ŠKOLNÍ AKTOVKA 
„LOLA“
Exkluzivní školní aktovka 
s motivem navrženým 
dcerou Dary Rolins, 
vhodná pro žáky  
1.–2. třídy ZŠ.
Presco Group, 1 899 Kč

ROLLERY TORPEDO
Jednorázové pero pro prvňáčky. 
Oblíbené Torpedo s ergo držením 
s masážními body, které aktivují na 
bříškách prstů hmatové receptory.
KOH -I-NOOR, 19 Kč

ANATOMICKÝ 
BATOH OXY 

FASHION DOTS
Studentský anatomicky 

tvarovaný batoh.
Karton P+P, 1 449 Kč

BOX NA SEŠITY A4/A5
Karton P+P, cena: dle 

zvoleného formátu

GRAFITOVÉ TUŽKY 
RŮZNÉ VARIANTY
Grafitové tužky 
nejvyšší kvality ve 20 
tvrdostech určené 
jak pro umělecké 
kreslení, tak pro 
technické rýsování.
KOH -I-NOOR, 9 Kč

ŠKOLNÍ SEŠITY 
RŮZNÉ VARIANTY
Čtverečkované, 
linkované, i čisté – 
stačí si vybrat!
Herlitz, Cena: dle 
zvolené varianty

KUFŘÍK LAMINO
Karton P+P, 259 Kč

PENÁL 1 PATROVÝ
Karton P+P, 259 Kč

SÁČEK NA CVIČKY
Karton P+P, 159 Kč

STABILO® POINT 88®
Nejprodávanější evropský 
tenký liner na psaní, kreslení, 
rýsování. Vhodný do školy 
i do kanceláře. Sada 10 ks 
v plastovém pouzdru.
STABILO, Akční cena: 
196 Kč do konce října 2018

STABILO® POINT 88®
Nejprodávanější evropský 
tenký liner na psaní, 
kreslení, rýsování. Vhodný 
do školy i do kanceláře.
Různé barvy, 1 ks.
STABILO, 22 Kč

ZÁZNAMOVÉ KNIHY A4
Záznamové knihy ve formátu 
A4 a v různých provedeních.
MFP paper, 69 Kč

ZÁZNAMOVÉ KNIHY A5
Záznamové knihy ve formátu 
A5 a v různých provedeních.
MFP paper, Cena: dle 
zvoleného provedení

VODOVÉ BARVY 
12 ODSTÍNŮ
Klasické vodové barvy 
v soupravách po 12 odstínech. 
Mají jasné a syté barvy.
KOH -I-NOOR, 59 Kč
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herlitz školní sešity

 A ROVNOU STYLOVĚ!

herlitz COMIC
Série Comic Vám přináší vaše oblíbené 

superhrdiny do lavic a kanceláří

herlitz PÍRKA
Se sérií Pírka přichází lehkost a elegance na vaše pracovní stoly

ŠKOLNÍ AKTOVKY | Kolekce 2018

herlitz LOOP 
jedinečná s nízkou hmotností

herlitz Loop (prázdná či vybavená): 
vybavená verze obsahuje penál s psacími potřebami 

(16 dílů), kulaté pouzdro, sáček na cvičky

ŠKOLNÍ AKTOVKY | Kolekce 2018

herlitz Midi 
 kompaktní, univerzální, pro úzká ramena, 

s bezpečnostními prvky
herlitz Midi (prázdná či vybavená):

vybavená verze obsahuje penál s psacími potřebami 
(16 dílů), trojúhelníkové pouzdro, sáček na cvičky

49

D
O

B
R

O
.D

R
U

H



Není snad nikdo, kdo by nezaznamenal jeden z největších zábavních pořadů Nikdo není dokonalý a jeho 
hvězdu Jiřího Krampola. Málokdo by však hádal, že tento úsměvem oplývající herec a moderátor oslavil 
18. července tohoto roku 80. narozeniny a je to právě 20 let od uvedení jeho legendárního pořadu na tele-
vizní obrazovky.

Jiřího Krampola 
navštívilo na 1300 
osobností!

Kniha je vytvořena 
k příležitosti významného 
jubilea toho, kdo celým 
pořadem provázel.

Jde o publikaci, která 
potěší fanoušky divadla, 
improvizace, fotografií 
a samozřejmě nesmí 
chybět žádnému příznivci 
Jiřího Krampola.

Já a mých 222 dokonalých přátel

50

Věta, která se narodila v roce 1958 v hlavě 
milionáře Oosgooda Fieldinga II., dala kon-
cept i název pořadu, který baví již dvě dekády 
diváky televizí i návštěvníky divadel po celé 
České republice. Ačkoliv pořad byl vysílán 
na několika televizních stanicích a jeho 
forma se měnila a vyvíjela, stále si zachoval 
to nejdůležitější – jádro tvořené humorem 
a skvělými hosty.

A kolik známých a zajímavých osobností 
Jiří ve své show přivítal? Můžete hádat, 
a přesto věříme, že budete vedle stejně 
jako většina tázaných během pořadu Nikdo 
není dokonalý.

Ty nejvýraznější a nejbližší Jiřího srdci před-
staví v knize Já a mých 222 dokonalých přátel 
fotograf Miloš Schmiedberger.

Americký miliardář Dave Fletcher řekl na 
oslavné párty při příležitosti svých osmde-
sátin v New Yorku: „Do konce života chci mít 
už pouze tři starosti: Jaké budou dnes v moři 
vlny, jestli mi půjde letos backhand a aby bylo na 
večer dost ledu do whisky Chivas Regal.“

„Jak znám Jiřího Krampola, věřím, že se tohoto 
příkladu bude opravdu držet. Krásných dalších 
osmdesát ti opravdu ze srdce přeji, Jirko.“ 

Miloš Schmiedberger

Jiří Krampol totiž nechtěl být nazýván mo-
derátorem, jelikož jeho vystupování, vtipy, 
dialogy s hosty vycházely od srdce, trefně 
reagovaly na aktuální situaci, zkrátka byly 
nepopiratelně improvizované a právě tímto 
způsobem to fungovalo nejlépe.

Cítíš se dneska více hercem nebo moderá-
torem?
„Jsem vystudovaný herec. Jakejpak moderá-
tor. Směju se nad blbostí, pláču nad chytros-
tí a žasnu nad tím, že to někdy vydržím, ale 
hraju. Nemoderuju.“

V době největšího úspěchu show Nikdo není 
dokonalý patřila mezi ty nejúspěšnější na 
české televizní scéně, její sledovanost byla 
třetí nejvyšší!

Zavzpomínejte společně se všemi, kdo se na 
pořadu Nikdo není dokonalý podíleli – účin-
kujícími, štábem, přáteli – na nejzářnější 
okamžiky, které se během natáčení odehrály. 
Připomeňme si hosty a atmosféru, která 
během jejich návštěvy ve studiu panovala, 
vtipné odpovědi, které zoufalí občané tahali 
z rukávu, nejlepší hlášky a celý vývoj této le-
gendární show. Přibližme si Jiřího Krampola 
nejen jako hlavní hvězdu Nikdo není dokona-
lý, ale také jako herce, přítele, kolegu.

Kniha Já a mých 222 dokonalých přátel je 
výraz díku a uznání Jiřímu Krampolovi, osob-
nosti, která stojí za tím, že jsme se mohli po 
dvě desítky let srdečně smát a bavit.V této bilanční knize najdete to nejlepší 

z jeho zábavního pořadu, který pravidelně 
sledovaly skoro 2 miliony televizních diváků. 
837 fotografií, 240 stran velkého formátu. 
Zářivé osobnosti, mezi kterými nechybí Karel 
Gott, Miroslav Donutil, Jiřina Bohdalová, Iva 
Janžurová, Jiřina Jirásková, Michael Kocáb, 
Jan Kraus, Eva Holubová a mnoho dalších. 
Dosud nepublikované informace a fóry 
ze zákulisí natáčení. Ale hlavně sám Jiří 
Krampol s jeho typickým šarmem, vtipem, 
energií a bezprostředností.Práh, 449 Kč
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S těmito kuchařkami
chuť k vaření neztratíte

Kuchařka nemusí být vždy jen hromada receptů v jedné knize. Některé vám dají 
i něco „navíc“. Nechte se inspirovat naším výběrem těch nejlepších.

Jezte zdravěji, shoďte kila nebo 
zhubněte v pase. Kompletní 

ketogenická dieta pro začátečníky vás 
vybaví snadnými stravovacími plány 

a nákupními seznamy.

Nevyjíždějte do předraženého fast 
foodu. V této knize najdete více než 
100 receptů na originální burgery, 

omáčky i přílohy.

Objevte přes 50 receptů na chutné 

pokrmy, přílohy i saláty a navíc 

ještě chytré triky, které vám 

usnadní vaření s kuřecím masem.

Vyzkoušejte potraviny, které mají 
schopnost pozitivně ovlivňovat 
naše zdraví a mohou nahradit 
farmaceutické doplňky stravy.

Užijte si pokrmy oslavující 

unikátní a aromatickou chuť 
citronů a limetek.

Zakoupíte v prodejnách KNIHY DOBROVSKÝ nebo na www.knihydobrovsky.cz



Zakoupíte v prodejnách KNIHY DOBROVSKÝ nebo na www.knihydobrovsky.cz

vyjde
v září

2018


