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ítáme vás v tomto krásném
podzimním a zároveň
předvánočním čase.

Velké téma: Zhodnocení
knižního roku 2019

Během doby, kdy jsme pro vás chystali
toto číslo magazínu, nás navždy opustil
Karel Gott. Celou naši rodinu to velmi
zasáhlo. Před dvěma lety mi zemřel tatínek.
Nikdy na něho nezapomenu a Karel Gott mi
prázdno v srdci znovu otevřel. Již po několikáté jsem si musela připomenout, jak je
život krásný, jaké jsem měla v životě štěstí
na rodinu, děti i zaměstnání. Jenže potom,
jak to asi všichni známe, nás dokáží naštvat
maličkosti, ať už jsou více či méně podstatné, a život si tak sami zkomplikujeme.
Nejspíš to však k tomu krásnému pozemskému životu patří.

Dobrý rozhovor:
Markéta Zahradníková
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46

Přeji vám hodně zdraví a pohody s vašimi
blízkými. Užívejme si vše, co nám bylo naděleno a buďme na sebe slušní a hodní.
Krásné Vánoce s knihou a dárkem od
Knihy Dobrovský.

F

Veronika Pietrowská
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AKCE A NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

CO SE U NÁS DĚLO?

AUTOGRAMIÁDA

KŘEST KNIHY

Alena Mornštajnová – Tiché roky
Host, cena: 349 Kč
(Knihy Dobrovský – OC Arkády Pankrác)

Filip Rožek – Gump – Pes, který naučil lidi žít
Kontrast, cena: 249 Kč
(Knihy Dobrovský – OC Arkády Pankrác)

AUTOGRAMIÁDA
Michaela Klevisová – Sněžný měsíc
MOTTO, cena: 349 Kč
(Knihy Dobrovský – Galerie Šantovka,
Olomouc)

PODZIMNÍ BOOKSTORMING

V září a říjnu se toho u nás dělo poměrně
dost. Největší akcí byl bezesporu křest knihy
Gump – Pes, který naučil lidi žít (OC Arkády
Pankrác). Zároveň s knihou se křtil také
videoklip k písni, která doprovází knihu již
od jejího vydání. Akce to byla skutečně velkolepá, kdo se přišel podívat, by to rozhodně
mohl potvrdit. Na akci nechyběly známé
osobnosti jako Olga Lounová, Marta Kubišová či hudební skupina Poetika.

Nesmíme opomenout velkou podzimní akci
s příhodným názvem Podzimní bookstorming, v rámci které jsme pozvali do našeho
logistického centra bloggery a knižní
influencery, abychom jim představili podzimní novinky a opět si popovídali o všem
možném (i nemožném).

tví v OC Arkády Pankrác a v říjnu Michaela Klevisová, jež navštívila naše olomoucké
knihkupectví v Galerii Šantovka. Svou
návštěvou nás potěšila také Petra Dvořáková, autorka knih Dědina a Chirurg, čtenáři
si mohli přijít pro podpis do našeho brněnského knihkupectví na Joštovce.

Co se klasických autogramiád týče, ovládly je
zcela dámy. První z nich byla Alena Mornštajnová, která v září navštívila naše knihkupec-

A co pro vás chystáme na
následující měsíce?

DOBRO.DRUH

CHYSTANÉ AKCE A UDÁLOSTI
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8. 11. 	křest knihy Gump – Pes, který naučil lidi žít (Galerie Vaňkovka – Brno)
9. 11. 	autogramiáda Zdeňka Pohlreicha (KD v Atrium Palác Pardubice)
13. 11. autogramiáda Davida Ebershoffa, autora knihy Dánská dívka
(KD v OC Arkády Pankrác)
21. 11. autogramiáda ke knize Noví povjesti českí (KD v OC Arkády Pankrác)
22. 11. autogramiáda Kláry Janečkové, autorky knihy Vítěz (KD Brno Joštova)
26. 11. autogramiáda A Cup of Style (KD Brno Joštova)
28. 11. autogramiáda Zdeňka Pohlreicha (KD v OC Arkády Pankrác)
13. 12. autogramiáda Romana Vaňka (KD v OC Arkády Pankrác)

O akcích můžete najít bližší
informace na naší facebookové
stránce KNIHY DOBROVSKÝ
či na našem webu
www.knihydobrovsky.cz
v záložce Akce a autogramiády.
Za případné změny
termínů neručíme.

Dagmar Topolová

Pokud vám po přečtení téhle hlášky zaplesalo srdce radostí, jste
pravděpodobně fanouškem Pulp Fiction. A pokud milujete Pulp Fiction,
nejspíš moc dobře víte, jaká největší bizarnost spojuje filmy Kill Bill,
Nespoutaný Django, Osm hrozných nebo Tenkrát v Hollywoodu. Není to
stříkající krev, násilí, černý humor ani sarkasmus. Tou největší bizarností je
samotný režisér a scenárista Quentin Tarantino.

Tato úžasná retrospektivní fotografická publikace mapuje všechny filmy Quentina Tarantina, od My Best Friend’s Birthday až po
Tenkrát v Hollywoodu. Kniha je poctou výjimečnému režisérovi, producentovi, scénáristovi i herci – vášnivému a nespoutanému
tvůrci kultovních filmů.

Tenhle americký hejsek má za sebou skutečně barvitou minulost. Pracoval jako
uvaděč v pornokině, nechal se zaměstnat jako
náborář pro leteckou společnost a 5 let pracoval ve videopůjčovně. Pravděpodobně vás
nepřekvapí, že krátkou dobu pobyl ve vězení
kvůli nezaplacenému parkování. Quentin
Tarantino je zkrátka tak trochu „magor“.

Autorem této skvělé publikace je Tom
Shone, bývalý filmový kritik pro list Sunday
Times, učitel kinematografie a filmové
kritiky na Newyorské univerzitě. Z jeho
díla přímo čiší nejen láska k Tarantinově
tvorbě, ale také Shoneova znalost filmové
branže. Ve své Retrospektivě zachází do
detailů, tudíž se dočtete spoustu zajímavých informací nejen o inspiraci při
psaní scénářů, realizaci filmů, ale také
o autorovi samotném.

A právě o něm a jeho nevšední tvorbě je
i tato úžasná fotografická publikace: Tarantino – retrospektiva. Možná jste její existenci
zaznamenali už loni, kdy v České republice
vyšla poprvé. Po jejím vyprodání se na knižních pultech objevila znovu, tentokrát rozšířená o novinku Tenkrát v Hollywoodu. Pokud
patříte mezi nešťastlivce, na které se tehdy
nedostalo, nebo přemýšlíte, že knihu pořídíte
jako dárek, povíme vám, co v ní každý Tarantinův fanoušek najde.

Knihy Omega
Cena: 799 Kč

Věděli jste například, že Tarantino zásadně
nepíše své filmy doma, ale u Nespoutaného Djanga udělal výjimku? Nebo že psaní
dialogů je pro něj to nejjednodušší, protože
výroky svých postav údajně nepíše, ale
spíše přepisuje?
Vydejte se na filmovou, osobnostní, a především bizarní a neotřelou pouť do divokého světa. Světa, který se jmenuje
Quentin Tarantino.

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ
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VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO
Pomalu, ale jistě, se blíží vánoční svátky, a tak jako každý rok, jsme i letos vybrali
ty nejlepší knihy mezi novinkami, které by vás rozhodně neměly minout! Vydali
jsme (a do konce roku ještě vydáme) mnoho nádherných publikací i dechberoucích příběhů a jsme si jisti, že si v našem výběru najdete tu pravou knihu pro vás.

PETR DOBROVSKÝ

PETRA DOBROVSKÁ

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK

Autorka bestselleru Postel hospoda kostel, knihy,
jež získala cenu čtenářů v Magnesii Liteře, přichází na knižní trh s další knihou. V novince Od
hospody k hospodě zpovídá Markéta Zahradníková oblíbeného českého kuchaře Jaroslava Sapíka.
Nahlédněte do jeho soukromí, zjistěte, co je pro něj
nejdůležitější v mezilidských vztazích a byznyse
nebo co dělá dobrou hospodu. Autorka se nebojí
ani otázek kontroverznějších témat, tudíž si jsem
jistý, že si kniha získá mnoho čtenářů.

Kniha Sedm smrtí Evelyn Hardcastlové zaujme
čtenářky nejen svou tradiční a velmi povedenou
obálkou. Jedná se totiž o podmanivou detektivku,
jež i mne oslovila od první stránky. Chátrající
sídlo, záhadná vražda, množství charismatických
postav a opravdu podivná časová smyčka jsou
základní stavební kameny fantastické knihy, kterou nejde odložit, byť nemá málo stránek. Temná
anglická atmosféra se navíc hodí pro sychravé
počasí, které je jako stvořeno pro čtení.

Helix, vědecký a utopický román od autora
bestsellerů Blackout a Zero, si získal již během
října velký čtenářský zájem. Marc Elsberg nás
již dvakrát přesvědčil, že dokáže svými vizemi
katastrofické budoucnosti ve čtenářích vyvolat
řadu emocí – od znepokojení po fascinaci. Nyní
jde však autor ještě hlouběji. Nepůjde „jen“
o zneužití moderních technologií, ale o něco ještě
závažnějšího. Tentokrát půjde o manipulaci
s lidskými geny…

Od hospody k hospodě
Kontrast, cena: 349 Kč

Sedm smrtí Evelyn Hardcastlové
Vendeta, cena: 399 Kč

Helix
Knihy Omega, cena: 399 Kč

SLOVO Z NAŠEHO NAKLADATELSTVÍ

DOBRO.DRUH

Jak nakladatel pozná, že byl uplynulý rok úspěšný? Byť jsou před námi ještě vánoční týdny, můžeme již pomaličku začít bilancovat. Jsou vydány všechny naše skvělé
tituly, ale jaký z nich byl nejlepší? Možná bychom měli vycházet primárně z čísel, kde
by zvítězilo fantastické Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le. Z toho se stal
opravdový a nefalšovaný bestseller, který zasáhl desítky tisíc čtenářů. Nebo to bude
kniha Stranger Things: Temný experiment rozšiřující příběh tohoto jedinečného
seriálu? V neposlední řadě tu máme Gumpa, tedy psa, který naučil lidi žít. Charitativní projekt na pomoc opuštěným či týraným pejskům. Možná jste v rádiu slyšeli
píseň Protože to nevzdám, jež se doslova stala fenoménem.
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Nicméně jedno mají tyto knížky společné. Přináší nové příběhy a útěk od všedních
dnů do světa fantazie. Tento rok jsme našim čtenářům otevřeli dveře do desítek
nových světů, a to je naším hlavním úspěchem. V tom budeme pokračovat i v roce
následujícím. A abych nezapomněl. Přeji vám čtivé Vánoce.

ŠTĚPÁN HAVRÁNEK
Obchodní ředitel

AKTUÁLNĚ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY
1.

Jáma
(Kalibr, cena: 399 Kč)

2.

Přátelé
(Kontrast, cena: 349 Kč)

3.

Gump: Pes, který naučil lidi žít
(Kontrast, cena: 249 Kč)

4.

Nůž
(Kniha Zlín, cena: 449 Kč)

5.

Smrtící bílá
(Kniha Zlín, cena: 499 Kč)

6.

Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le
(Knihy Omega, cena: 329 Kč)

7.

Sběratel trofejí
(Knihy Omega, 399 Kč)

8.

Věřit znovu
(Knihy Omega, cena: 399 Kč)

9.

Nyxia nespoutaná
(King Cool, cena: 399 Kč)

10. Loutkové divadlo
(Vendeta, cena: 399 Kč)

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

POSLEDNÍ LEŽ

NAŠEPTÁVAČ

Riley Sager

Donato Carrisi

Dvě pravdy a jedna lež. Hra,
které se dívky v Campu Nightingale věnovaly pořád dokola.
Hry skončily, když Emma rozespale pozoruje, jak se ostatní
uprostřed noci plíží pryč. Po
několika letech dostane Emma
příležitost zjistit, co se s jejími
kamarádkami stalo.

V lese se najde pohřbených
šest useknutých rukou. Jsou
uspořádány do podivného
kruhu a zdá se, že patří pohřešovaným dívkám ve věku od
8 do 13 let. Zbytky těl se však
objevit nepodaří. Našeptávač
rozpoutal podobnou bouři jako
romány Stiega Larssona.

Vendeta, listopad 2019

JIŽ VYDÁNO

Vendeta, říjen 2019

KNIHOVNA
NÁJEMNÝCH
VRAHŮ

PRVNÍ, KTERÁ
ZEMŘE
Victoria Jenkins

Kim Onsu

BUDE I JOHN WICK?

ˇ
DOPORUCUJÍ
KOLEGOVÉ
Z NAKLADATELSTVÍ

Oběti Keiře Northové bylo
dvacet let, byla šťastná a bezstarostná. Její smrt vypadá
jako nehoda, ale na koberci je
rozbité sklo a svědek zaslechl
hádku. Je možné, že ji chtěl
někdo zabít? Pitva odhalí, že
JIŽ VYDÁNO Keira skrývala tajemství.

Za každou vraždou stojí
anonymní mistr, který pracuje
ve stínech. Tito nájemní vrazi
řídí nejnebezpečnější činnosti
městských zločinců, ale jejich
existenci není možné dokázat.
Jsou pouhou legendou.

Knihy Omega, listopad 2019

Vendeta, listopad 2019

OBLÍBENÁ DCERA

SMRT SI NEVYBÍRÁ

Kaira Rouda

Ambrose Parry

Janin život se po smrti její
dcery Mary topí v mlze antidepresiv. Neštěstí navždy zničilo
její dokonalý rodinný život.
Čím víc o tom Jane přemýšlí,
tím víc si uvědomuje, že je
něco špatně.

Edinburgh, 1847. Na Starém
Městě se začínají objevovat těla
mladých žen zesnulých za strašlivých okolností. Na opačném
konci města mezitím medik
Will Raven vstupuje do učení ke
slovutnému doktoru Simpsonovi.

Knihy Omega, listopad 2019 JIŽ VYDÁNO

Vendeta, říjen 2019

TICHO VE
SNĚŽNÉM
MĚSTĚ
Sáenz de Urturi
Ve Vitorii, hlavním městě
Baskicka, se chystají na
největší událost roku –
oslavy svátku místní
patronky, Panny Marie
Sněžné. Na svátky však
padá stín – ve Staré katedrále jsou nalezeny dvě
prazvláštně naaranžované
mrtvoly dvou mladých
lidí. Temný detektivní
román nás zavede do
vnitrozemského Baskicka,
kraje s bohatou minulostí
a s tradicemi, které dodnes zachovávají mnoho
z dob dávno minulých.
Vendeta, říjen 2019

JIŽ VYDÁNO

SLZY
MRTVÉ JEPTIŠKY

MORFEŮV GEN
Tibor Rode
Kniha, která vás nenechá usnout. Na chvilku vydechnout svými
překvapivými a zajímavými zvraty děje. Kniha pro všechny, kteří
se chtějí krásně bát. Na pozadí světového spiknutí, boje o moc
a o výlučnost se odehrává dojemný lidský příběh obyčejného
třicátníka Davida Bergera. Na světě existuje Bratrstvo nespavců,
které využívá genového defektu zděděného z dávných dob, aby
jeho členové místo spánku pracovali na rozšiřování svého vlivu
a moci a tím drželi v rukou nejmocnější úřady světa. Je lidstvo
propojené? A co nám přináší moderní technologie, kariérismus
a nenávist? Protože kdo ví, kdo všechno v noci nespí…
Vendeta, listopad 2019
JIŽ VYDÁNO

Novicka byla brutálně
zavražděna. Nikdo si
nedokáže představit,
proč by této mladé ženě,
která chtěla zasvětit svůj
život Bohu, chtěl kdokoliv
ublížit. Měla snad nějaké
tajemství či temnou
minulost, která by onen
hrůzný čin dokázala vysvětlit? Tento oříšek musí
rozlousknout sehraná
dvojice Anne Steinbachová, bývalá policistka,
a kněz Paul Wagner. Brzy
narazí na stopu, která
je zavede za objevem
daleko závažnějším, než je
jedna vražda.
Vendeta, říjen 2019

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

JIŽ VYDÁNO

VIKINGOVÉ: NÁJEZDY SYNŮ
Lasse Holm

ˇ
BESTSELLER V CR

KOMISAŘ
Paulina Świst
Pokračování bestselleru
Prokurátor. Nejžhavějšího
polského literárního debutu roku 2017. Zuzanna žije
jako ve slonovinové věži.
Milující otec – úspěšný
podnikatel, svou jedinou
dcerušku finančně zajistil.
Zuzanna sice pracuje jako
pedagožka, ale nedělá to
kvůli penězům. A v tomto světě odtrženém od
skutečnosti se jednoho dne
objevuje muž…
Kontrast, říjen 2019

Druhý nezávislý svazek o úspěších Vikingů. Jaro roku 868. Flotila 80 lodí z Nourmountieru u francouzského pobřeží, která
směřuje na jih. Na palubě je Rolf Rapkæft, jeho přítel Hastein,
bratr Jarvis a Ylva, kromě nich i Bjørn Jernside, Sigurd Slangeøje, Halfdan Hvidsærk a další dva tisíce Vikingů. Cílem je
muslimské Španělsko, kde by se mělo rabovat samo. Spousta
měst padla a lodě jsou plné stříbra, ale když se flotila dostane
do protiútoku, jedna loď zůstane osamocená ve Středozemním
moři. Někdo začne členy posádky jednoho po druhém zabíjet
a je na Rolfovi, aby přišel na to kdo. Nájezdy synů jsou založené na skutečných událostech.
Fobos, říjen 2019
JIŽ VYDÁNO

STÍNOZEM

STŘET KRÁLŮ

Peter Straub

George R. R. Martin

Jeden z nejpůsobivějších
románů amerického autora
Petera Strauba, vynikajícího vypravěče a jednoho z velmistrů
hororového žánru, je příběhem
o přátelství dvou chlapců,
jejichž život navždy promění
magie. Magie, která zpočátku
vypadá jako neškodná zábava,
se má brzy změnit v noční
můru, před níž není úniku.

Čtyři sady komiksů Her o trůny
dokazují, že „Píseň ledu a ohně“
umí okouzlit v jakékoliv formě.
Úspěšný autor bestsellerů New
York Times, Landry Q. Walker,
a ilustrátor Mel Rubi nyní představují další řadu založenou na
druhém dílu slavné ságy. Léto
plné hojnosti trvající dlouhých
deset let se chýlí ke konci a drsná zima se blíží.

Fobos, listopad 2019

Fobos, listopad 2019

VŠECHNY
KRÁSNÉ
DNY

DOBRO.DRUH

Julia Kaufhold
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Stella miluje Maxe. A Max
miluje Stellu. Vždy tomu
tak bylo. Ale Max Stellu
zradil a tak ho, hluboce
zraněná, vypudila ze svého
života. A spolu s ním i svoji
krabičku těch nejkrásnějších dní – dřevěnou skříňku, do které si na různé
kartičky značila všechny
neobyčejné okamžiky
svého života. Když před ní
po letech Max najednou
stojí, odmítne jej. A odmítá
jej tak dlouho, až náhodou
narazí na starou skříňku,
a všechny ty krásné dny
její bývalé lásky se znovu
dotknou její duše.
Kontrast, listopad 2019

NÁŠ TAJNÝ TIP!

DESET TISÍC
ŽIVOTŮ

ŘEKA ŽIVOTA
A SMRTI

Michael Poore

Cchaj Ťün

Milo se probudil u vody, jako
už bezmála desettisíckrát. Smrt
tam seděla s ním, s překříženýma nohama. Byla tam pokaždé,
když se probral, dívala se na něj
těma svýma slzícíma, citlivýma
očima, zahalená do dlouhých
černých vlasů. Ne že by tam
musela být. Mohla ho prostě
zhasnout a nechat ho, ať se
vzbudí sám.

Je schopný, oblíbený, obdivovaný. A najednou je jedné
deštivé noci roku 1995 mrtvý.
Středoškolský učitel Šen Ming
vede v Šanghaji poklidný
a úspěšný život, dokud smrt
jeho studentky nerozpoutá sérii
nešťastných událostí vedoucích
až k jeho smrti. Kdo zavraždil
Šen Minga, jeho studentku,
snoubenku a řadu přátel?

Fobos, říjen 2019

FANTASY,
ˇ THRILLER?
CI

Fobos, říjen 2019

PROCES ZMĚNY
Martha Wells
I v druhém díle deníků Robokata se opět setkáváme s postavou sympatického a neustále sebeironizujícího androida. Oproti předchozí misi
se ale teď ocitá na útěku a ve snaze pochopit svou dost možná krvavou
minulost se rozhodne lidem přiblížit víc, než mu kdy bylo milé. Dokáže
si i tentokrát Robokat udržet odstup od citově zmateného světa lidí
a rostoucího zmatku ve své vlastní objevené osobnosti?

JIŽ VYDÁNO

OD DRŽITELKY
ˇ HUGO
OCENENÍ
A NEBULA

Fobos, říjen 2019

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

KOCOUR V KLOBOUKU
Dr. Seuss
Učte se číst společně s Kocourem v klobouku a pořádně si
to užijte! Je deštivý den a děti se nemohou zabavit… dokud
se neobjeví Kocour a nezachrání tohle nudné odpoledne.
Kniha Dr. Seusse je perfektní pro začátečníky. Obsahuje
nadčasové postavy jako je Rybička, Jednička nebo Dvojka,
kniha vás zabaví při předčítání, ale přitom je dostatečně
lehká na to, aby ji děti četly samy.
DOTISK HITU
VÁNOC

Drobek, říjen 2019

NORRA LATIN:
ŠKOLA SNŮ
Sara B. Elfgren

NETVOŘI A MYTICKÉ BYTOSTI

VYNÁLEZCI A OBJEVITELÉ

Elisa Paganelli,
Giuliana Rotondi

Elisa Paganelli,
Miralda Colombo

V tomto nádherně ilustrovaném
vydání na vás čeká celý svět nebezpečných draků, hrozivých čarodějnic a dalších neuvěřitelných
stvoření z literatury, mytologie
i ze stříbrného plátna. Popis každé
postavy je doplněn nějakou zvláštní podrobností z jejího příběhu
nebo z antické legendy.

Muži a ženy napříč celým světem
a všemi obdobími díky svým
myšlenkám, vynalézavosti a mimořádným objevům proměňovali
náš zaběhnutý způsob života. Dokázali pohlédnout do budoucnosti, odpoutat se od hranic dosud
poznaného, a představit si věci,
které ještě neexistovaly.

Knihy Omega, říjen 2019

Knihy Omega, říjen 2019

VELKÝ ATLAS
VESMÍRU

LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ

Kolektiv autorů

Kolektiv autorů

Ve které části Měsíce přistál první
člověk? Kudy obíhá Mezinárodní
vesmírná stanice? Tento atlas
vám pomůže poznat souhvězdí,
planety a mlhoviny: začneme tím,
co můžeme pozorovat pouhým
okem, a pak budeme pronikat stále
hlouběji do vesmíru až k tomu, co
lze spatřit jen ohromnými moderními teleskopy.

Nové dobrodružství z ledového
království Arendelle se odehrává
tři roky po událostech prvního
příběhu. Elsa slyší tajuplný,
neznámý hlas, který ji volá na sever, kde kdysi zmizeli její rodiče.
Spolu se sestrou Annou, horalem Kristoffem sobem Svenem
a sněhulákem Olafem vyráží na
novou, nebezpečnou pouť.

UŽIJTE SI NEVŠEDNÍ
ZÁŽITEK Z KNIHY
DÍKY MOBILNÍ
APLIKACI ZDARMA!

Knihy Omega, říjen 2019

Tamar sní o tom, že se
stane herečkou. Clea na
divadle a filmových natáčeních vyrostla. Jednoho
deštivého srpnového dne
obě začínají studovat
prestižní divadelní
program na škole. Norra
Latin ve Stockholmu. Starobylá budova ale skrývá
mnohá tajemství. V době,
kdy Norra Latin byla ještě
školou pouze pro chlapce,
se v aule při inscenaci Snu
noci svatojánské odehrála
tragédie – jeden z učitelů
zemřel a jeden z mladých
herců beze stopy zmizel.
Dnes se o nich vypráví
městská legenda. Co je
pravda a co fikce?
King Cool, říjen 2019

Drobek, říjen 2019

DALEKO OD
STROMU
Lisa Aisato
Bohatě ilustrovaná dětská kniha Luna a ryba vás
zavede do snového světa malé holčičky. Její dětská
duše a dobré srdce vám budou průvodcem v laskavém příběhu o ztracené rybě, která potřebuje
pomoct s návratem domů. Netradičně pojatý děj
vyprávějí bohaté celostránkové ilustrace. Kniha ve
vás zanechá neobyčejně laskavý dotek dětského světa. Luna a ryba je příběhem o porozumění, respektu
a vnímání odlišností v dnešním hektickém světě.
Drobek, říjen 2019
ˇ
NEJKRÁSNEJŠÍ
KNIHA DLE NAŠÍ
REDAKCE

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

Robin Benway
Když dá šestnáctiletá
Grace své dítě k adopci,
rozhodne se, že je načase,
aby se toho dozvěděla víc
o své vlastní biologické
matce. Zároveň najde dva
nevlastní sourozence,
o nichž nevěděla, že existují. Patnáctiletou Mayu
adoptovali bohatí rodiče
a zdá se, že žije v dokonalé
rodině. Gracein starší bratr
Joaquin takové štěstí neměl. V osmnácti letech ho
posílají z jedné pěstounské
rodiny do druhé.
King Cool, březen 2020

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ
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VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

ODSE*TE SE
Gary John Bishop

TARANTINO:
RETROSPEKTIVA
(ROZŠÍŘENÉ
VYDÁNÍ)

Měli jste někdy pocit, že běháte jako křeček v kolotoči, zoufale si razíte cestu životem, ale nikdy se nikam nedostanete?
Zdá se, že jsme dennodenně obklopeni neprostupnou hradbou informací nabízejících řešení toho či onoho problému;
ať už jde o bohatství, úspěch, štěstí nebo životní cíl. Pravdou
je, že většina z nich nedokáže zachytit to, co je skutečně
podstatné, abychom překonali tu největší překážku, která
nás dělí od šťastnějšího života… sebe samotné. Odse*te
se je užitečnou knihou pro poražené a rezignované – je to
manifest skutečné životní změny a probuzení vašeho já.
Via, říjen 2019
JIŽ VYDÁNO

Tom Shone
Nové vydání rozšířené
o filmovou novinku Tenkrát
v Hollywoodu. Tato úžasná
retrospektivní fotografická
publikace mapuje všechny
filmy Quentina Tarantina, od
My Best Friend’s Birthday až
po Tenkrát v Hollywoodu.
Kniha je poctou výjimečného
režisérovi, producentovi,
scénáristovi i herci.
Knihy Omega, říjen 2019

LIMITOVANÁ
EDICE

NHL: OFICIÁLNÍ
ILUSTROVANÁ
HISTORIE

DOBRO.DRUH

Arthur Pincus
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Kdo? Kdy? Kde? Proč?
Pokud jste se někdy ptali na
cokoliv ohledně hokeje, ať
už jde o hráče, tým, stadion,
datum nebo konkrétní
zápas, všechny odpovědi naleznete zde. Knihu napsalo
pět uznávaných hokejových autorit a je doplněná
o dechberoucí fotografie
z archive NHL; naleznete tu
každý tým, všechny hráče,
trenéry i osobnosti, jež
zanechali stopu v nejlepší
hokejové lize světa.
Knihy Omega, říjen 2019

ALENČINA ZAPEKLITÁ
DOBRODRUŽSTVÍ

VYŘEŠ TO S SHERLOCKEM
HOLMESEM

Gareth Moore

Kolektiv autorů

Připojte se k Alence, Bílému Králíkovi, kočce Šklíbě
i mnoha dalším prazvláštním
obyvatelům říše Divů a k jejím
zapeklitým dobrodružstvím.
Více než 35 logických hádanek
k rozlousknutí!

Staň se parťákem Sherlocka Holmese, největšího románového
detektiva všech dob, a jeho společníka, doktora Watsona. Zapoj
své logické myšlení a pokus se
vyřešit více než 35 zapeklitých
hádanek a hlavolamů!

Knihy Omega, říjen 2019

Knihy Omega, říjen 2019
KNIHA
HÁDANEK

KNIHA
HÁDANEK

KNIHA
HÁDANEK

HÁDANKY ZE
ZÁHROBÍ
E. A. POA

HOUDINIHO
KOUZELNICKÉ
HLAVOLAMY

Jason Ward

Tim Dedopulos

Zdržte se dost dlouho na to, abyste
vyřešili záhady a hlavolamy, které
se tam skrývají. Vstupte do knihy
inspirované díly slavného spisovatele a pokuste se vyřešit více než
80 pekelně náročných hlavolamů.

Legenda o Houdinim se stala
inspirací pro tuto knihu – sbírka více než 100 těžkých záhad
a hlavolamů. Dokážete rozřešit
pavučinu záhad a uprchnout
z pastí dřív, než bude pozdě?

Knihy Omega, říjen 2019

KNIHA
HÁDANEK

Knihy Omega, říjen 2019

BABIČČINY VZPOMÍNKY
DĚDEČKOVY VZPOMÍNKY

NAŠE SVATBA

Kolektiv autorů

Floriana Brianti

Toto vzpomínkové album je vytvořeno tak, aby vašemu dědečkovi
či babičce prostřednictvím otázek
a obrázků umožnilo znovu projít
svým životem od dětství po současnost, a vám pomohlo uvědomit
si, že jejich příběh je a navěky bude
součástí toho vašeho.

Svatba je předem důkladně
naplánovanou životní událostí,
protkaná emocemi, očekáváními,
vřelou pozorností a láskyplnými
momenty. Váš svatební den bude
plný nezapomenutelných momentů a toto album vám umožní
si je všechny zaznamenat.

Knihy Omega, říjen 2019

Knihy Omega, říjen 2019

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

Napínavé čtení z nakladatelství
Peter May
Pekingský
rozparovač
Závěrečný díl série čínských
thrillerů. Říká si Pekingský
rozparovač. Jeho oběti jsou
mladé, krásné... a odporně
zohavené.
389 Kč

Thriller

Michael Hjorth,
Hans Rosenfeldt
Vyšší spravedlnost
Dcera Sebastiana Bergmana
vyšetřuje s otcem sérii
znásilnění žen ochromených
anestetikem. Jedna z obětí
zemře a pachatel stále
uniká.
399 Kč

Vychází
28. 11.

Will Dean
Temné sosny

Jussi Adler-Olsen
Oběť 2117
Osmý díl detektivní řady o oddělení Q odhaluje
Asadovu pohnutou minulost.
Na břehu Středozemního moře se najde tělo
uprchlíka. Noviny o něm píšou jako o „Oběti 2117“
a jeho smrt vyvolá sled nečekaných událostí,
které přivedou Asada na pokraj zhroucení. Musí
čelit démonům z minulosti vyvolaným články
španělského novináře a současně se spolu s Carlem
dostává do neúprosného závodu s časem, aby
zabránili nevyhnutelné katastrofě uprostřed Evropy.
Tu připravuje irácký terorista Ghálib.

399 Kč

Krimi

Severské krimi

V 90. letech byla v hustém
švédském lese spáchána
série záhadných vražd.
Těla obětí nalezli bez
očí, pachatel nebyl nikdy
dopaden. O 20 let později
lesem opět znějí výstřely…
349 Kč

Krimi

Gytha Lodgeová
Ukrytá
Skupina teenagerů se vydá
kempovat do lesa. Večer
začíná jako každý jiný —
pití, tanec, líbání. Aurora,
nejmladší členka skupiny,
ale ráno není k nalezení…
349 Kč

Thriller

KNIHKUPCI DOPORUČUJÍ
Kdo jiný by měl pomoci při výběru knih než naši skvělí knihkupci, kteří vědí lépe než kdokoli jiný, jaké knihy jsou
právě v kurzu! Přinášíme tipy na skvělé čtivo hned ze tří našich prodejen a pro tři typy čtenářů.

PAN SLUŠŇÁK
Pan Slušňák se řadí mezi oddechovou četbu a do své knihovny ji uvítají
především ženy – čtenářky. Ačkoli by se mohlo zdát, že se jedná o ryze
erotickou literaturu, není tomu tak. V knize sice najdete dostatek žhavých chvilek, ale příjemným překvapením je, že zdaleka nejsou nosnou
částí příběhu. Pan Slušňák vám totiž nabídne unikátní pohled do života města, které nikdy nespí – tedy New Yorku a ukáže těžkosti i radosti,
které se s životem v této metropoli pojí.

Doporučuje knihkupkyně
Veronika Bebrová
Knihy Dobrovský – OC Letňany

PROKURÁTOR
Prokurátor je další kniha, která by se dala zařadit do oddechové
četby pro ženy – avšak trochu jiným způsobem, než tomu bylo
u Pana Slušňáka. V Prokurátorovi jsou už žhavější scénky poměrně četné
a kromě toho se jedná spíše o detektivku. Udělá proto radost především
všem čtenářkám, které běžně sáhnou po thrilleru či detektivce, ale chtějí
si na chvíli oddechnout u něčeho méně náročného, a navíc okořeněného
o dynamický vztah.

Kontrast

Kontrast

Cena: 399 Kč

Cena: 329 Kč

REMADE
Tato kniha udělá radost všem nadšencům do sci-fi. Remade vás zavede
do Londýna, kam se právě přistěhovali Leon a Grace, sourozenci, kteří
se snaží zapadnout mezi nové spolužáky, zatímco se v televizi objevují
reportáže o dosud neidentifikovatelném africkém viru. Jak se velmi brzy
ukáže, hrozba je mnohem větší, než by kdokoliv předpokládal, protože
během pouhého týdne zasáhne vir i Londýn. Lidé se mění v kapalinu a nikdo neví, jak katastrofu odvrátit.

Doporučuje vedoucí prodejny
Bohuslav Tomáš
Knihy Dobrovský – Anděl City

FURYBORN
Furyborn bude bavit každého čtenáře young adult fantasy, který má rád
knihy nabité akcí. Navíc se jedná o první díl série, takže nemusíte dohánět žádné předchozí díly! Příběh má dvě dějové linky, tudíž dva úhly pohledu, nudit se tedy určitě nebudete. Příběh Rielle a Eliany vás zasvětí
do legendy o královně světla a královně krve. Která z nich je „ta krvavá“?
A jaké následky pro lidstvo to může mít?

Knihy Omega

King Cool

Cena: 399 Kč

Cena: 399 Kč

DOBRO.DRUH

POSTAVA VE STÍNU
Pokud vás bavily Čarodějovy hodiny, pravděpodobně budete nadšení z druhé knihy od Johna Bellairse. Lewis Barnavelt žije u svého strýčka Jonathana, který je čaroděj. Není to však hlavní důvod toho, proč stojí tak trošku
stranou. Lewis není jako ostatní kluci – nepere se, a dokonce ani nehraje
fotbal. Zato si klidně celé dny čte v strýčkových kouzelnických knihách, což
se mu ale vymstí, když oživí prastarý magický amulet.
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Doporučuje vedoucí prodejny
Miluše Zárubová
Knihy Dobrovský – Teplice

AURA: DAR
Další fantasy knihu, kterou představím, je Aura. Název i obálka vám na první pohled nepřiblíží, o čem kniha vlastně je, ale věřte, že je o co stát! Hlavní
hrdinkou je šestnáctiletá Hana, u které se objeví tajemná síla – po tom, co se
s kamarádkami pokoušela vyvolávat duchy. Najednou dokáže manipulovat
věcmi a aby toho nebylo málo, tak dokonce i lidmi. A to přináší nejen pozitiva, ale bohužel i negativa.

King Cool

King Cool

Cena: 229 Kč

Cena: 349 Kč

LŽE, ABY NAŠLA
PRAVDU
Podvodně se přihlásit do studie o�morálce a�etice
možná nebylo správné – ale Jessice finanční
odměna přišla vhod. Její anonymní dotazník zaujal,
a�tak následovaly další důvěrné otázky
i�setkání s�doktorem Shieldsem, pokusy v�reálném
životě… A�Jess začne váhat, zda bylo moudré prodat
svá důvěrná tajemství. Hranice mezi skutečností
a�experimentem se stírá;
už neví, kdy je sama sebou a�kdy pokusným
subjektem…
„Autorky si s�námi bravurně hrají… Do poslední chvíle nevíte,
jak to dopadne.“
– Magazín People

Harry Hole balancuje nad propastí. Už mnohokrát
se probudil s temným tušením, prázdnou hlavou a
kocovinou jako trám. Tentokrát je ovšem probuzení
horší než jindy. Kdysi slavný kriminalista má na
rukou i kalhotách krev a z předchozího večera
si nepamatuje vůbec nic. Střípky událostí však
postupně vyplouvají na povrch a Harry si začíná přát,
aby se byl vůbec neprobudil. Protože i zlý sen je lepší
než krutá realita, jíž musí čelit.

SPISOVATELÉ JSOU BORCI
 ové nepříjemné hlášení. A najednou zazvon
ní u Anniných dveří farář Paul Wagner a prosí ji
o pomoc ve vyšetřování neobyčejných sebevražd
s rituálním podtextem. Všechno ostatní se pak vyvinulo přirozeně.

ROXANN HILL:

„PÍŠU KNIHY,
KTERÉ BYCH
SAMA RÁDA
ČETLA.“

Jak se zrodil nápad stát se spisovatelkou?
Byl to Váš sen již odmala?
Už jako dítě jsem si ráda vymýšlela příběhy. A jak
už to bývá, člověk dospěje, má povolání a rodinu
a málo času. Ale příběhy zůstávají a najednou se
z nich stanou knihy. Díky mým četným čtenářkám
a čtenářům mám to velké štěstí soustředit se jen na
psaní. Je to kouzelný dar.

Roxann Hill, rozená Brňačka, která však od mala žije v Německu, je
u nás známá především díky kontroverzní knize Ráj mrtvých dětí, jejíž
děj se úzce zaměřil na církevní zločiny, a nabídl tak čtenářům zcela
jiný typ thrilleru. Druhý díl série – Slzy mrtvé jeptišky, sklízí u čtenářů
také nemalý úspěch. Položili jsme Roxann pár otázek, nejen o její
tvorbě, ale také o jejích českých kořenech a vztahu k českému národu.
Čtěte směle dále!
T Kateřina Svobodová
F Archiv
V prvé řadě bychom se chtěli zeptat na něco,
co žádnému českému čtenáři nemohlo ujít –
narodila jste se v Brně, ale během Pražského
jara jste s rodiči emigrovala do Německa, kde
jste nakonec i zůstala a založila vlastní rodinu.
Jaký vztah máte k České republice nyní, vracíte se do Čech někdy?
Mám v Čechách ještě příbuzné, přesně řečeno v Praze. Často se spolu stýkáme, máme spolu
krásný vztah, který asi nikdy nevymizí. Spojuje nás spousta krásných vzpomínek, vůbec bych
je nechtěla postrádat, je to pro mě kus domova.
Vracím se pravidelně, Prahu miluji, její architektura a kulturní život jsou jedinečné. I moje vlastní rodina je vždy okouzlená, je to pro nás prostě
něco mimořádného.
V České republice zatím vyšly pouze dva z Vašich krimi románů – Ráj mrtvých dětí a Slzy
mrtvé jeptišky. Vaše tvorba je však mnohem
rozmanitější. Píšete kromě krimi románů
a thrillerů i fantasy a romantické příběhy. Je to
poněkud netradiční kombinace, kde čerpáte
inspiraci pro tak žánrově různorodé příběhy?
Já píšu knihy, které bych sama ráda četla, většinou
krimi nebo thriller, ale občas také fantastické nebo zamilované romány. Některým z mých kolegyní
a kolegů spisovatelů

se děje totéž. A ti používají pak k různým žánrům
pseudonym. Přemýšlela jsem o tom také, ale necítila jsem se přitom dobře, nechci se přetvařovat. Moje čtenářky a čtenáři by měli hned na první
pohled poznat, že je to kniha ode mne. Koneckonců mnozí, podle mých zkušeností, nečtou jenom
jeden styl, ale rádi podniknou knižní výlet i do
úplně jiných sfér.
Po vydání knihy Ráj mrtvých dětí v ČR jsme
zaznamenali mnoho kladných čtenářských
ohlasů, které se týkaly netradičního spojení –
vyšetřování sebevražd a církevní zločiny. Čtenáře taková kombinace poměrně zaujala. Jak
se zrodil nápad spojit inspektorku Annu s církevním vyšetřovatelem? Má to hlubší důvody?
Jsem přesvědčená, že dobrý příběh žije z dobrých
charakterů. Stereotypní osoby vyvolávají stereotypní děj. Velice mě láká vypátrat, jak se chovají
protichůdné typy v dané situaci, kdy jsou na sebe
odkázáni a musí se spolu teprve naučit pracovat.
Nejdřív tady byla Anne Steinbachová, bývalá úřední policejní osoba, nyní privátní vyšetřovatelka.
Mimo to je ateistka. Dlouho jsem se jejím charakterem zabývala. Tenkrát byly skandály v katolické
církvi na denním pořádku. Každý den se objevilo

Vendeta
Cena: 299 Kč
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„Knížku jsem přečetla, jak se říká, jedním dechem. Opravdu zajímavý příběh.
Aktuálně se těším,
až budou do češtiny
přeloženy i ostatní
díly této série!“
M. Z.

Nesmírně mne těší pozitivní
a početná odezva od mých
českých čtenářek a čtenářů.
Jaký jste Vy čtenář? Prozradíte nám, jací autoři Vás inspirují a co si ráda přečtete Vy sama?
Já jsem absolutní knihomol. Čtu všechno, co mi
přijde pod ruku, ať už je to zábavná nebo klasická
literatura. Když mám vyjmenovat autory, kteří mě
inspirovali, tak je to Dashiell Hammett, Ernest Hemingway a Philip K. Dick, ale také Françoise Sagan
napsala kouzelné knížky.
Jak postupujete při psaní knihy? Máte nějaké rituály, které Vám pomáhají se soustředit?
Kde nejraději píšete?
Všechno začíná vždycky u hlavních postav děje
a základní otázkou: „Co by bylo kdyby?“ Podle ní
se odvíjí děj, téměř sám, bez mého přičinění. Strávím hodně času s charaktery osob, musím je poznat, jejich minulost, která jim vtiskla pečeť, jejich
naděje, cíle a obavy, jejich sílu a slabost. Jen tehdy
jsou živí a nejen fiktivní. Proces psaní je vždycky
kreativní, netvořím si přesnou osnovu a ani dopředu neplánuji, co přesně se konkrétních kapitolách
stane. Ostatně ani život sám není přesně nalinkovaný. Mám celkem dobrou vizualizaci, představím
si každou scénu v hlavě, imaginárně se rozhlédnu
kolem sebe a zaposlouchám do rozhovorů mých
postav. A tak to pokračuje. Potřebuji klidné prostředí. Hudba by mne rušila. Ale jinak mohu všude
a v jakoukoliv denní dobu psát. Vše, co potřebuji,
je stůl, židle a můj laptop.
Vzkázala byste něco svým českým čtenářům?
Nejkrásnější pro mě jakožto spisovatelku je, když
se moje knihy čtou. To, že jsou nyní k dispozici
i v mé staré vlasti, mě naplňuje hrdostí. Třeba to
zní přehnaně, ale je to tak. Proto mne nesmírně
těší pozitivní a početná odezva od mých českých
čtenářek a čtenářů. Upřímně řečeno, ani jsem se
neodvažovala přemýšlet o tom, jak bude kniha v Česku přijata. Ale je to úžasné. Chtěla bych
čtenářům srdečně poděkovat, je to i jejich zásluha, že řada Steinbachová – Wagner má v Česku takový úspěch.

Pokračování rozhovoru
najdete na našem blogu
www.knihydobrovsky.cz/blog
Vendeta
Cena: 299 Kč
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KELSEY MILLER:

„NEMŮŽETE ČEKAT,
AŽ SE DOSTAVÍ MÚZA.
MUSÍTE SE PROSTĚ
ODHODLAT ZAČÍT
PSÁT, A PAK V TOM
POKRAČOVAT.“
T

Dagmar Topolová

F
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Novinářka a popkulturní expertka Kelsey Miller se prosadila
především svými názory týkajících se problematiky nejrůznějších
diet. Učí jíst lidi intuitivně a nebát se jídla. Avšak její pravý
spisovatelský boom přišel až s knihou Přátelé, hloubkovou studií
historie a tradic kultovního seriálu. Zeptali jsme se autorky, jak se
jí podařilo shromáždit takové množství informací, zda chystá
novou knihu a na spoustu dalších věcí!

Máte kromě Přátel ještě jiný seriál, který
opravdu zbožňujete?
Určitě. V devadesátých letech jsem byla zarytou fanynkou seriálu Tak tohle je můj život. Teď se vysílá tolik úžasných seriálů, že je nemožné vybrat si
jeden nejoblíbenější. Mým oblíbeným sitcomem
je však Studio 30 Rock, jehož všech šest sérií jsem
zhlédla asi čtyřikrát.
Vaše první kniha pojednává o zdravé výživě,
dietách a o tom, jak jste se roky snažila zhubnout. Kde se vzal nápad pustit se do
tak odlišného tématu jako je retrospektiva
seriálu Přátelé?
Ve své první knize jménem Big Girl (Velká holka –
pozn. red.) se snažím čtenářům nastínit, jak vystoupit z koloběhu různých diet a naučit se jíst intuitivně. Tímto tématem se zabývám léta a mám dokonce
vlastní sloupek jménem The Anti-Diet Project.
Vždycky jsem se však ve své tvorbě zabývala širokou
škálou témat – a jedním z mých nejoblíbenějších je
populární kultura (na univerzitě jsem dokonce studovala filmovou a televizní tvorbu). V roce 2014,
když Přátelé zrovna zažívali renesanci, jsem pracovala pro web Refinery29. Fascinovalo mě, že se z tohohle starého seriálu zničehonic opět stal televizní
hit současnosti. A taky se mi líbilo, že se na Přátele
mnoho lidí snaží nahlížet kritickým pohledem. Proto jsem se rozhodla, že chci do hloubky prozkoumat
jedinečný a přetrvávající vliv tohohle seriálu na popkulturu současnosti.
Jak se vám podařilo nashromáždit tolik zajímavých informací ze zákulisí natáčení? Sešla

jste se s tvůrci seriálu, nebo jste data získala
na základě složitých rešerší?
Vedla jsem spoustu rozhovorů a opravdu hodně
času mi zabralo bádání. Neustále jsem procházela
novinové archivy, staré televizní rozhovory s tvůrci
a herci a mnoho dalšího. Byl to skutečně ohromný
(a zábavný) badatelský projekt.
Chystáte další knihu? Pokud ano, na co se vaši
čtenáři mohou těšit?
Chystám! Práce na mé druhé knize už jsou v plném proudu, ale ještě nebyla oficiálně oznámená.
Rozhodně se vše včas dozvíte!
Máte nějaké triky nebo cvičení, jak aktivovat svoji mysl a dostat ze sebe při
psaní to nejlepší?
Někdy nemůžete dělat nic jiného, než že prostě zůstanete sedět na židli a nezvednete ruce z klávesnice. Když dostanete nápad, super! Když ne, stejně
se musíte přinutit psát dál. Myslím, že to je jediná
skutečná spisovatelská „finta“. Nemůžete čekat, až
se dostaví múza. Musíte se prostě odhodlat začít
psát a pak v tom pokračovat.
Jakou nejbizarnější věc bychom našli na vašem
pracovním stole?
Moje nejlepší kamarádka je malířka a ta mi dala
štos starých plastových kelímků, v nichž měla
barvu, zatímco pracovala. Právě v nich uchovávám
své psací potřeby.
Prozraďte nám jednu nejlepší a jednu nejhorší
věc na povolání spisovatele.
Myslím, že vůbec nejtěžší na psaní je odloučení.
Nejlepší jsou pak dny, kdy vás udeří inspirace,
a zjistíte, že vám práce odsýpá a zároveň si to neskutečně užíváte.

Kontrast
Cena: 349 Kč

Co vy a literatura? Máte čas na čtení knih
nebo dáváte přednost relaxaci jiného druhu?
Vždycky jsem byla zapálená čtenářka, ale přiznávám, že od té doby, co sama píšu, je to těžší a těžší. Myslím si ale, že četba je nezbytný předpoklad
pro to, aby člověk sám dobře psal, takže si na knihy
(a audioknihy) vždycky vyhradím nějaký čas.

Pokračování rozhovoru
najdete na našem blogu
www.knihydobrovsky.cz/blog

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Která postava ze seriálu Přátelé je vám charakterově nejvíce podobná?
Chandler, v dobrém i ve špatném smyslu.
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Novinky na knižních pultech
TA LEPŠÍ
Z NÁS

TEORIE
VRAŽDY

Alafair Burke

Andrew Mayne

Ačkoli je Chloe
mladší ze
dvou sester
Taylorových,
vždy se zdálo,
že má trochu
navrch. Byla úspěšná
studentka s velkými sny a ještě větším
pracovním nasazením. Nicky – vždy
divoká a víc než nezodpovědná – byla
pravým opakem své mladší ambiciózní
sestry. Na chvíli se zdálo, že obě našly
své štěstí. Chloe získala stipendium na
univerzitě a přestěhovala se do New
Yorku, kde získala vysněnou práci
v nakladatelství. Nicky se provdala za
nadějného mladého právníka Adama
Macintoshe. Nyní, o víc než patnáct
let později, se jejich život dramaticky
změnil – Adamovou ženou je dnes
Chloe. Poté co je Adam v domě v East
Hamptonu zavražděn, Chloe neochotně vpustí zpět do svého života
biologickou matku svého dospívajícího adoptivního syna Ethana – sestru
Nicky. Když ale policie označí za podezřelého z vraždy právě Ethana, sestry
to donutí se spojit…

Nový thriller od
autora bestsellerů
Šelma a Hračkář.
Bioinformatik a lovec
sériových vrahů Theo
dostane od FBI neoficiální nabídku vyšetřit
podivnou dvojnásobnou vraždu. Došlo
k ní na místě, kde zabiják, kterého Theo odhalil
dříve, pohřbíval své oběti. Policie jako podezřelého zadržela forenzního technika, ten ale nikdy
dříve neměl sklony k násilí, navíc je v šoku a na
nic si nevzpomíná. A na skenu jeho mozku se
objeví něco zvláštního. A abnormálního.

Metafora, cena: 399 Kč

Kalibr, cena: 379 Kč

V MYSLI
VRAHA
Mike Omer
Mrazivý detektivní
thriller vás vtáhne do
myšlenek zločince.
Dostanete se mu do
hlavy dřív než forenzní psycholožka Zoe?
Protože jestli ho chcete chytit,
musíte přemýšlet jako on.
Cosmopolis, cena: 369 Kč

OCEJCHOVANÁ
Anna Ekbergová
Ocejchovaná je napínavý thiller o vraždě, jejíž stopy vedou z chladného
Dánska až do africké Ugandy. Je to příběh o nespravedlnosti a odplatě,
rodinných poutech a o tom, že člověk někdy nemá jinou možnost než vzít
spravedlnost do vlastních rukou.
Metafora, cena: 399 Kč

DÍVEJ SE,
JAK ZEMŘE

DOBRO.DRUH

Anna Bågstamová

16

Mladá policejní vyšetřovatelka Harriet se
stěhuje do městečka na
jihu Švédska, které zná
z dětství. Hned první den
zde dojde k vraždě, vzápětí Harriet najde další oběť
a je vtažena do vyšetřování spletitého případu.
První díl nové krimi série se sympaticky nedokonalou hrdinkou typu Bridget Jonesové.
Metafora, cena: 399 Kč

Neobyčejné osudy obyčejných lidí…

SAMETOVÉ
ILUZE
Petr Čepek
Román Sametové
iluze vás provede
životy několika
spolu osudem spojených postav, které
prožívají nelehké
časy v Československu 80. let
a Česku 90. let. Nechte se vtáhnout do děje
barvitým příběhem nesmyslné pomsty,
ve kterém nikdo není bez viny. Nesmírně
barvitý děj, který autor Petr Čepek, bývalý
mistr republiky v ping-pongu, vypráví
plynule a nenuceně, a to i v těch nejdramatičtějších okamžicích.
Cosmopolis, cena: 349 Kč

AMNESTIE
Radovan Dunaj
Napínavý thriller inspirovaný skutečnými událostmi odehrávající se
mezi lety 1986 až 1990
vás vtáhne do temné
atmosféry nejpřísnější
slovenské věznice, kde si
odpykávají trest ti nejtěžší
trestanci. Na denním pořádku jsou tu surové války vězeňských gangů a špinavé kšefty,
které přiživují i samotní bachaři. V této výbušné
směsi, zapůsobí prezidentská amnestie udělená
po revoluci v roce 1989 jako rozbuška.
Bookmedia, cena: 299 Kč

NÁLEDÍ
Carin Gerhardsen
Milenecký pár udržující mimomanželský poměr nasedne do auta a jede
na odlehlé místo. Mladou ženu v nesnázích nečekaně sveze neznámý
muž. Kdosi se po zasněžených silnicích řítí moc rychle. Všichni projedou kolem stejné skalní strže. Ale jen jeden někoho smete ze silnice, jen
jeden někoho nechá zemřít. Na začátku se vzájemně neznali, nyní je
spojuje stupňující se spirála násilí, a ačkoli ani jeden z nich neví všechno,
přesto někdo ví dost na to, aby mohl odvyprávět celý příběh. Náledí je
nepředvídatelný thriller, kde nic není tak, jak to na první pohled vypadá.
Vina, nenávist a destrukce ženou příběh vpřed a kdesi v dálce čeká euforie z pomsty.
Metafora, cena: 399 Kč
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PAŘÍŽSKÁ
ŠVADLENA
Natasha Lesterová
1940. Pařížská
švadlena Estella
Bissettová je ve
svých dvaadvaceti letech nucena
uprchnout z Francie
před postupující německou armádou. Dostane se až do New
Yorku a na Manhattanu se ocitne jen s pár
franky, šicím strojem, vlastním originálním
modelem zlatých hedvábných šatů a snem
založit vlastní módní ateliér.
2015. Australská kurátorka Fabienne
Bissettová přijíždí na výroční galapřehlídku
v Metropolitním muzeu, která je pojata
jako pocta celoživotnímu dílu její milované babičky – jedné z nejvýznamnějších
módních návrhářek konfekce té doby. Jak
se ale Fabienne dozvídá víc o babiččině
minulosti, odhaluje příběh tragédie, zlomeného srdce, tajemství a bolestných obětí
ve jménu úspěchu.
Metafora, cena: 449 Kč

Novinka autorky světových
bestsellerů Sedmilhářky
a Manželovo tajemství!

ÚPLNĚ
CIZÍ LIDÉ
Liane Moriarty
Tříčlenná rodina,
manželský pár,
dva nezadaní muži
a dvě rozvedené
ženy – ti všichni
se scházejí na
desetidenním
léčebném pobytu
v luxusních lázních uprostřed pustiny.
Důvody, které sem tyto navzájem úplně cizí
lidi přivedly, jsou stejně rozmanité jako oni
sami: nejrůznější tělesné neduhy, psychické
bloky, duševní vyčerpání… Jsou však na
správném místě?
Ikar, cena: 399 Kč

MISTER

FOTOGRAFIE

E. L. James

Debbie Rixová

Nový román od
autorky bestselleru
Padesát odstínů
šedi! Pohledný,
movitý, s konexemi
v aristokratických
kruzích. Takový je
Maxim Trevelyan.
Nemusí pracovat a zřídka spí sám.
Vše se mění, když po nešťastné události
získá šlechtický titul. A s ním nemovitosti
a veškerou zodpovědnost. Navíc mu cestu
zkříží krásná Alessia Demachi, která je pro
něj přitažlivou hádankou.

Fotografie je román
plný emocí. Autorka
čtenáře přenáší mezi
dvěma vypravěčkami
a časovými obdobími –
mezi Rachael a Sophií,
mezi Itálií 50. let a Anglií
současnosti. Zatímco
Rachael hledá po emigraci své místo
na světě, Sophie má zdánlivě vše, po
čem může toužit. Jejich životy jsou
ale propojenější, než by se zpočátku mohlo zdát.
Metafora, cena: 399 Kč

Baronet, cena: 399 Kč

LETUŠKA Z ECONOMY ANEB CO NA
INSTAGRAMU NEUVIDÍTE
Petra Jirglová
Chtěli byste snídat v Paříži, obědvat v New Yorku a večeřet
v Bangkoku? Tak to si vysněte jiné zaměstnání. Když se za prací
letušky stěhovala do Dubaje, založila si blog. Brzy zjistila, že
víc než tipy na výlety a fotky z exotických destinací lidi zajímají
právě historky ze zákulisí leteckého byznysu. Nakonec je posbírala
i do knihy. Svoje zážitky, dojmy a pikantérie z roční práce v oblacích Petra Jirglová zachycuje bez cenzury, a hlavně s nezaměnitelným
břitkým humorem.
Pointa, cena: 269 Kč

KDOULE

INTYMNĚ

Ivana Chřibková

Markéta Lukášková

Úspěšná autorka
Ivana Chřibková
přichází s dalším
společenským
románem nabitým
humorem. Jedná se
o závěrečnou část
zábavné trilogie o jedné obyčejné holce, která nechtěla
žít obyčejný život. Anna si uvědomuje,
že žije příliš pohodlně a nemá vyšší cíle.
Rozhodne se to změnit.

Všechno, co neuložíte, se jednou ztratí.
A ztratit vzpomínky
na dětství a dospívání
v devadesátkách a na
přelomu tisíciletí, to by
byla škoda. V této knize
nejsou ty vaše, ale spousta
z nich vám bude povědomá. Jsou dětsky
naivní, pubertálně vzdorné a taky dospělácky
bolestné. Budete se u nich smát, pokyvovat
hlavou a pocítíte úlevu, že v tom všem zmatku,
co se v životě děje, rozhodně nejste sami.

Bookmedia, cena: 249 Kč

Motto, cena: 299 Kč

DŽUNGLE V KUCHYNI
Ivanka Devátá
Čekáte od Ivanky Deváté omračující recepty z ingrediencí neslýchaných a cizokrajných? Omyl. Spíše se dozvíte, že ve dvaceti letech ještě
neuměla uvařit ani kafe. A tak začala vstřebávat jakékoliv znalosti
z oboru gastronomie, přičemž byla ochotná osvojit si recept i vyhlášené
bordelmamá, pokud by stál za to. Vdala se třikrát a nikdo se s ní nechtěl
rozvést. A proč? Protože úžasně vařila.
Motto, cena: 249 Kč
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Román ze současnosti
i New Yorku 40. let
o světě módy a dojemném
vztahu babičky a vnučky
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Od autorky bestselleru Šest vran

ZJIZVENÝ KRÁL
Leigh Bardugo
Zkroť své démony – nebo jim dej to, co chtějí! Na oslabených hranicích Ravky se shromažďují nepřátelé. Král Nikolaj Lantsov by měl
dokázat nemožné – naplnit prázdné pokladnice, získat spojence
a zastavit zkázu, která zemi hrozí. V jeho nitru však den ode dne sílí
démon, který může zničit vše, co už mladý panovník vybudoval.
Fragment, cena: 399 Kč

NA PÓLU
BOUŘŇÁKŮV OSTROV
Catherine Doyleová
Mračna už se stahují… Věříte na kouzla a čáry? Fionn ne. Dokud
jednoho dne nevtrhne magie do jeho života stejně nečekaně a prudce
jako bouřka. Jeho dědeček je totiž Bouřňák, strážce bouří. Jeho úkolem
je chránit ostrov Arranmore před dávnou černou magií. A ta jako by se
s příchodem Fionna na ostrov začínala pomalu probouzet…
Albatros, cena: 249 Kč

ČERVENÉ KLUBÍČKO
Irena Hejdová a Kateřina Bažantová Boudriot

Kniha s pohyblivými
obrázky
Dan Kainen, Carol Kaufmann
Zasněženou krajinu zdolává psí spřežení. Polární záře zahaluje hvězdnou
noční oblohu hedvábnou duhou. Oba
póly jsou krajiny extrémů – vzdálené,
tajuplné a řídce osídlené tvory, kteří se
museli dokonale přizpůsobit drsným
podmínkám. Pomocí unikátní techniky
Photicular přibližuje knížka nezapomenutelný, avšak křehký svět, zachycený
navždy v živých pohybech.
Alpress, cena: 649 Kč

Dvojčata Miu a Maxe zavede noční dobrodružství do strašidelného
lesa. Jindy by se sem neodvážili, ale kdo by odolal vábení oživlého
červeného klubíčka? Jeho nit povede děti knížkou od jedné podivuhodné lesní příšery ke druhé. A zkuste hádat, kdo se skrývá pod
senem v krmelci! Pohádkově ilustrovaná knížka pro všechny dobrodruhy vybízí ke čtení, luštění a třeba i tvoření z mechu a klacíků.
Albatros, cena: 299 Kč

DISNEY – NEJMILEJŠÍ SBÍRKA
POHÁDEK
Vydejte se na nezapomenutelnou cestu s nejmilejšími pohádkami
z dílny Walta Disneyho. Pomozte Aladinovi najít kouzelnou lampu
v srdci pouště, utkejte se v souboji s pirátským kapitánem Hákem
nebo uprchněte se zlatovlasou princeznou Locikou z věže a objevte svět. Nechte se vtáhnout do neobyčejných dobrodružství
oblíbených hrdinů a připomeňte si jedinečná filmová zpracování
pohádkových příběhů.
Egmont, cena: 399 Kč

MĚSTO DUŠÍ
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Martina Čekalová

18

Dovedete si představit, že ve světě, kde vládne přetvářka a faleš, existuje společnost, v níž je zakázáno skrývat své emoce? Přísně utajený
vládní experiment, jehož cílem bylo lépe pochopit lidský imunitní
systém, se zvrtnul. Proto bylo postaveno město, které není na žádné
mapě a řídí se jinými zákony než zbytek světa. Mé jméno je Raven
a v tom městě žiju. Jsem součástí komunity, která měla zůstat utajena.
Ale tenhle plán nevyšel.
Fragment, cena: 299 Kč

DOGMAN: UTRŽENÝ
ZE ŘETĚZU
Dav Pilkey
Hrdina s psí hlavou se opět představuje ve světově proslulém komiksu!
Obranář zákona a mstitel pes-práví je
opět tady! Se srdcem hrdiny, silnými
pažemi, bystrým rozumem… a hustou srstí. Dokáže zatočit se zločinem
ve svém rodném městě? A kdo mu
protentokrát bude stát v cestě? Zdá se,
že Dogman se tentokrát doslova utrhl
ze řetězu… Slavný tvůrce komiksových
příběhů Dav Pilkey přináší další díl
veleúspěšné série o Dogmanovi.
Pikola, cena: 299 Kč

Seznamte se s Michalem Vaněčkem,
autorem bestselleru Mlýn…
Michal Vaněček je autorem úctyhodné
řady téměř třiceti knih pro děti i dospělé.
Ač to vypadá na první pohled zcela neslučitelně s knihami, jeho hlavní profesí jsou
informační systémy. Je spolumajitelem
a ředitelem společnosti T-SOFT a.s., a to
již 27 let. Mimo to se věnuje nadaci a charitativní činnosti. V rámci Nadace T-SOFT
ETERNITY vydává též knížky, zejmé-

na s medicínskou tematikou. Sám se jako
autor, spoluautor nebo manažer podílel
na téměř šedesáti knižních titulech a CD.
V současné době významně spolupracuje
s Nakladatelským domem Grada, kde vydává úspěšné a oblíbené knihy pro děti
i pro dospělé. Mezi bestsellery se řadí knihy – Co má vědět správný Čech a Mlýn.

Z literatury pro děti:

Mlýn

Bambook
Cena: 299 Kč

Kniha o slibu, který ovlivnil celé generace
Strhující příběh dvou bratrů, kteří dali slib umírajícímu otci,
že uchrání jejich mlýn a majetek proti všem. Lze takový slib dodržet za všech okolností? Zcela ojedinělé zpracování silného životního příběhu rodiny z jižních Čech zahrnuje časové období přes sto
let. Nelehké životní osudy jednotlivých postav dokreslují autentické zprávy z Rudého práva. Dva bratři
svůj slib splnili. Uchránili svůj majetek.
Ale za jakou cenu…

Cosmopolis, cena: 399 Kč

Bambook
Cena: 349 Kč

Co má poznat správný Čech
Co má vědět správný Čech
Znáte celou českou hymnu a kolik má
slok? Víte, jaké jsou naše státní symboly
a co znamenají? V těchto knihách
najdete spoustu velkých informací
o naší malé zemi a zjistíte, že Češi byli
a jsou kabrňáci!

Iluze pravdy – Nejnovější kniha Michala Vaněčka
Pravda je to, čemu jste ochotni uvěřit…
Věříte všemu, o čem se v médiích píše? Jste si skutečně jistí, že vás zveřejňované informace neovlivňují? Nebo si dokážete představit, že s vámi
a s vaším osudem může v podstatě kdokoliv manipulovat? A to docela snadno…
Šéf odboru kybernetické kriminálky plukovník Marek
se pouští do svého posledního případu. Proti své vůli
je zatažen do spletité hry, v níž

zjišťuje, že pravda prakticky neexistuje
a téměř všechno, co se dá najít na internetu, prochází důslednou kontrolou a záměrným zkreslováním. V průběhu pátrání jde
svéráznému Markovi doslova o krk. Jedinou záchranou pro něj zůstává, že i jeho protivníci budou nuceni
uvěřit tomu, co jim na oplátku připraví za realitu on.
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Jde o časosběrný dokument (zahrnující více než 100 let), který je zpracován
na podkladě skutečného příběhu.
Navíc se čtenáři mohou přímo na
skutečné místo události, kde se děj
odehrával, zajet podívat, neboť
mlýn je nyní kulturní památkou
a rovněž se stává častým objektem pro filmaře.
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HITLEROVY UKRADENÉ DĚTI
Ingrid von Oelhafen a Tim Tate
Unikátní publikace, jež se zabývá dosud opomíjeným tématem –
nacistickým programem Lebensborn, který vznikl v době
nacistické hrůzovlády k jasnému účelu: vychovat si své árijské
děti, svou další generaci. Příběh vypráví jedno z Hitlerových
ukradených dětí – Ingrid von Oelhafen alias Erika Matková,
jež podrobně mapuje svou životní cestu. Díky tomu čtenář
velmi dobře pochopí, jakých zrůdností se nejen skrze projekt
Lebensborn nacisté na lidech napáchali.
Cosmopolis, cena: 349 Kč

HOLKY TO NĚKDY
NEMAJ LEHKÝ
PRO ČECHY JE NEBE NÍZKO
Pojďme chtít víc!
Mojmír Hampl
Proč u nás najdeme tak málo vyvěšených českých vlajek?
Proč je pro nás snazší bojovat, až když je výsledek téměř
jistý? Kniha uznávaného českého ekonoma a bývalého
viceguvernéra ČNB nás v dobrém i špatném konfrontuje
s našimi typickými vlastnostmi, mýty a předsudky, které
o sobě jako Češi máme.
Grada, cena: 269 Kč

Radkin Honzák, Alena Večeřová Procházková,
Klára Mandausová
Jak říká v knize Holky to někdy nemaj lehký
psychiatr Radkin Honzák, je bláhové si myslet,
že náš život řídí rozum. Jsou to emoce, co
vedou naše kroky a občas s námi i pořádně
lomcují! V rozhovoru s novinářkou Klárou
Mandausovou prozrazuje mnoho dalších věcí
o lásce, zdraví, vztazích, rodinných vzorcích,
výchově, morálce, zkrátka o všem, čím
každý den žijeme, z čeho se radujeme nebo
s čím zápolíme.
Mladá fronta, cena: 299 Kč

ADAM ONDRA:
LEZEC TĚLEM I DUŠÍ

První román oscarového
režiséra Jana Svěráka

Martin Jaroš, Adam Ondra
Adam Ondra vylezl v roce 2016 stěnu Dawn Wall
v Yosemitském národním parku. Tou dobou měl ale český
lezec za sebou už řadu úspěchů. Pravidelně vyhrává závody
světového poháru, láme rekordy a je favoritem olympijských
her v Tokiu. Jak se dostal k lezení? Co považuje za svůj největší
úspěch? Cestu Adama Ondry na vrcholy lezeckých stěn
i sportovních žebříčků mapuje publikace obohacená o unikátní
rozšířenou realitu.
XYZ, cena: 399 Kč
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TRADINÁŘ

BOHEMIA

Martina Boledovičová, Monika Kindlová

Jan Svěrák

Kniha vysvětluje konkrétní svátky, objevuje souvislosti,
popisuje symboly a významy a promítá je do současného
života. Obsahuje návody na jednoduché tvoření a recepty
na tradiční i zapomenutá jídla (např. svatomartinské rohlíčky
či šípkový čaj). Vychází z tradic a vrací rodinnému, ale
i společenskému životu prapůvodní podstatu, kdy se žilo ve
spojení s přírodními cykly a ve větší pospolitosti.

Začíná nové milénium a nadějný český režisér
Ivan se srdcem floutka, rodinou na krku
a hlavou v oblacích sní o tom natočit film
v Hollywoodu. Náhoda mu přihraje do cesty
o pár let starší britskou producentku, a protože
si padnou do oka, začíná jeho sen dostávat
reálné obrysy. Stačí překonat manželčin
nesouhlas a pár nečekaných kulturních rozdílů
a může dobýt celý svět. Anebo se v něm ztratit.

Smart Press, cena: 499 Kč

Ikar, cena: 299 Kč
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MOTORISMUS V SRDCI EVROPY
Zdeněk Král
Kniha zachycuje dvě století historie motorismu na našem území,
která jsou naplněna úspěchy dílčího, ale i světového významu.
Začíná ji psát slavný parní vůz Josefa Božka, pokračuje v období
Rakouska-Uherska, první republiky a protektorátu, érou budování
socialismu a porevolučního kapitalismu až do současnosti.
Závěrečnou kapitolu tvoří představení legend motoristického hnutí.
Rebo, cena: 799 Kč

GUINNESS WORLD
RECORDS 2020

PIVAŘKA²

V nejnovějším vydání Guinness World Records
opět přinášíme nejednu kuriozitu. Seznamte
se s nejtalentovanějšími domácími mazlíčky,
žasněte nad dechberoucí krásou dinosaurů,
obdivujte umělou inteligenci a virtuální realitu.
Čekají vás nejnadanější rekordmani ze všech
koutů světa. A víc než tisícovka rekordů ze
všech oborů lidské činnosti!

V novém, přepracovaném a doplněném vydání naleznete nejen
zcela unikátní recepty, ale i rozpracovanou teoretickou část,
která umožní bezproblémové vaření domácího piva i úplným
začátečníkům. Ostřílení praktici v Pivařce na druhou najdou
velké množství praktických rad a návodů pro svou další práci.
Kniha je opatřena i bohatou fotografickou přílohou, tabulkami,
které vám usnadní přepočty, a kapitolami o historii vaření piva.

Petr Novotný

Jota, cena 598 Kč

Slovart, cena 599 Kč

ŽLUTÝ TRIKOT
Frederique Galametz, Philippe Bouvet
Kniha je oslavou století nejznámějšího cyklistického ocenění –
legendárního žlutého trikotu, který vymyslel sám Henri Desgrange.
Přináší ohromující záběry fotografů současnosti i minulosti
a podává ojedinělý souhrn informací o trikotu a jeho nositelích.
Autoři oživují 100letou historii žlutého trikotu a podávají příběhy
o neskutečných sportovních výkonech. Potkejte se s Indurainem,
Anquetilem, Hinaultem, Merckxem, Froomem a Saganem.

Kolektiv autorů
Kniha je osobní, zejména fotografickou
reflexí událostí roku 1989 očima tehdejších
studentů žurnalistiky a dalších škol či fotografů
a kameramanů, kteří většinou stáli na počátku
své profesní dráhy. Dokumentovali první
demonstrace začátkem roku 1989 a zejména
dramatické listopadové události. Zachytili
momenty symbolizující konec totalitního
režimu. Fotografie pořizovali z vlastní iniciativy
a v euforii z převratných společenských změn.

Svojtka, cena: 599 Kč

VELKÁ OBRAZOVÁ PŘÍRODOPEDIE
Pozoruhodná vizuální kniha nejen pro děti, která zkoumá
přírodní svět do nejmenších podrobností a umožňuje mladým
čtenářům vidět přírodu tak, jak ji nikde jinde nepoznají, a to
prostřednictvím úžasných detailů, průřezů, rozložených obrázků
nebo rentgenových paprsků. Tato mimořádná encyklopedie je
ideální potravou pro zvědavou mysl. Detailně ukazuje čtenářům,
jaké zázraky se v přírodě kolem nás odehrávají, jak fungují
a proč se dějí.
Slovart, cena: 599 Kč

Edice Česká televize, cena: 369 Kč

ČASOPEDIE
Prozkoumejte historii světa prostřednictvím časových os – od historie dinosaurů až po vesmírné lety, nástup robotiky
a umělou inteligenci. Základní linii tvoří světové dějiny. Ty jsou doprovázeny odlehčenými údaji, jako kdo je považován
za nejobávanějšího piráta či který zločin byl jako první odhalen díky analýze otisků prstů. Přehledné časové diagramy,
působivé kresby a fotky vás společně se stručnými texty vezmou na dobrodružnou cestu lidským pokolením.
Slovart, cena: 599 Kč
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BYLI JSME PŘI TOM
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ZDROJ
Dr. Tara Swartová
Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku a zásadním
způsobem změníte svůj život. Kniha, postavená na nových
vědeckých poznatcích ohledně neuvěřitelné neuroplasticity
mozku, obsahuje konkrétní plán sestávající ze čtyř kroků,
který vás dovede k nejlepšímu využití vaší mozkové kapacity.
Najdete zde inspirativní příklady z praxe i praktická cvičení.
Metafora, cena 329 Kč

LÁSKA K NEDOKONALÝM VĚCEM

SKRYTÉ TAJEMSTVÍ
DLOUHOVĚKOSTI

Haemin Sunim
Zen-buddhistický mnich Haemin Sunim se s moudrostí sobě
vlastní věnuje tématu péče o sebe a tvrdí, že pouze přijetím
sebe sama – a všech nedostatků, díky kterým jsme sami
sebou – můžeme dosáhnout soucitných a naplňujících vztahů
s partnerem, rodinou a přáteli. Kniha, kterou doprovází
více než třicet pět barevných ilustrací, potěší vaše oči
i srdce a pomůže vám mít rádi sebe, svůj život a každého,
kdo do něj patří.

Zůstaňte mladí až do
vysokého věku
Steven R. Gundry

Jota, cena: 298 Kč

DOBRÉ VIBRACE, DOBRÝ ŽIVOT
Vex King
Jak se naučit opravdu milovat sám sebe? Použitím síly pozitivity
se stanete nejlepší verzí sebe samých a vytvoříte si život, který
budete milovat. Vex King představuje spiritualitu pro novou
generaci: moderní, soucitnou a filozofickou. Pro čtenáře Rupi
Kaur a knih Tajemství a Zdroj.
Metafora, plánované vydání knihy 15. 11. 2019

Doktor Steven Gundry si velmi dobře
uvědomuje jeden prostý fakt: Každý člověk
by nejraději žil navždy – ovšem jen do té
doby, než se dožije středního věku a začne si
uvědomovat, jak trpí jeho rodiče, a dokonce
i někteří vrstevníci. Jak vyřešit paradox, kdy se
chceme dožít pokročilého věku a zároveň se
těšit z výhod mládí? V průlomové knize Skryté
tajemství dlouhověkosti najdete odpověď.
Doktor Gundry pracoval s tisíci pacienty
a zjistil, že „nemoci spojované se stárnutím“,
kterých se nejvíce obáváme, nejsou ani tak
zapříčiněny věkem, ale jsou spíše důsledkem
životního stylu. V knize Skryté tajemství
dlouhověkosti představuje nový přístup
k příjemnému stárnutí založený na podpoře
zdraví „nejstarší“ součásti lidského těla:
mikroorganismů, které v něm žijí. Od autora
bestselleru Skryté nebezpečí zdravých potravin.
Grada, cena: 349 Kč

VNITŘNÍ SVĚT VÍTĚZŮ
Čím se nejlepší liší
od průměrných

DOBRO.DRUH

Marian Jelínek
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Aby člověk uspěl v jakékoliv oblasti,
musí mít v rovnováze všechny složky
svého vnitřního světa: talent, vůli,
dovednosti a lásku k tomu, co dělá.
A musí také umět tento „hnací motor“
neustále krmit, pohánět a zvyšovat
ti
jeho výkon. To mají a dokážou jen
nejlepší! Lidé na špičce, ať už ve sportu, v byznysu, nebo
v jakémkoliv jiném oboru, bývají všichni na stejné „technické“ úrovni,
každý z nich „to své“ dokonale ovládá. Co tedy rozhoduje o tom,
kdo mezi nejlepšími nakonec zvítězí? Je to právě kvalita a nastavení
vnitřního světa člověka. Silná vůle nepovolit, i když se nedaří. Umění
naučit se správně využívat své vnitřní dvojče, svou „temnou stránku“,
vnitřního kritika. O tom všem je právě tato kniha. Uznávaný mentální
kouč a sportovní psycholog se dělí o své dlouholeté zkušenosti
a doplňuje je příběhy světových i českých vítězů.
Grada, cena: 349 Kč

6 KLÍČŮ
Odemkněte svůj genetický
potenciál pro nestárnoucí sílu,
zdraví a krásu
Jillian Michaels
Na základě rozhovorů s nejlepšími vědci
zabývajícími se stárnutím a různých
výzkumů přichází Michaels s plánem pro
krásu proti stárnutí. Namísto zaměření se
jen na jeden nebo dva faktory ( jako dieta
nebo inzulín) vymyslela program, který
se zaměřuje na všech 6 faktorů, jež lékaři a vědci
identifikovali jako hlavní projevy stárnutí: metabolismus, poškozené
makromolekuly, epigenetiku, zánět, adaptaci stresu a telomerázy. Kniha
otvírá dveře způsobu života, který obnoví a ochrání zdraví člověka,
udržuje vás fit, zdravé a krásné.
Anag, cena: 349 Kč

NAVŠTIVTE ÚŽASNÁ MÍSTA, V NICHŽ SE MÍSÍ DOBRÉ JÍDLO, ROMANTICKÁ ZÁKOUTÍ A OKAMŽIKY, KTERÉ MĚNÍ ŽIVOTY.
Julie Caplinová posílá své hrdinky do různých světových metropolí, proslulých svou gastronomií, kde
najdou nejen lásku, ale především samy sebe. Manažerka Kate se vydává do barevné Kodaně, která voní
kávou a skořicovými šneky, novinářka Sofie objevuje
multikulturní, životem kypící newyorský Brooklyn, kde
se pečou ty nejlepší cupcaky. A servírka Nina v nesmírně elegantní Paříži, kde jsou zákusky stejně šarmantní
jako Pařížanky, najde svou vášeň pro cukrařinu.

Cosmopolis
Cena: 349 Kč

Novinka
„Výborná kn
iha
přesně na
zimu nebo na
 ředvánoční
p
čas.“
„Moc příjemn
á
záležitost.“

né,
„Vtipné, sviž
 ddychové,
o
romantické
)“
a návykové :-
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Cosmopolis
Cena: 349 Kč

Všechny knížky spojuje milá a pohodová atmosféra
míst, sympatické hrdinky a někdy méně sympatičtí
hrdinové. I přes nesnáze, které naše hrdiny potkávají, přijdou všichni na to, že šálek kávy spraví náladu,
dobrý dortík vykouzlí úsměv na rtech a lásku můžete
najít i při šlehání krému do makronek. A právě tu kouzelnou schopnost propojit romantiku s vášní pro jídlo
a vykreslit atmosféru místa oceňují všechny čtenářky,
které si sérii Romantické útěky, zamilovaly.
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čtení pro nejmenší
Myslíte si, že knížky patří do rukou jen školáčkům či předškoláčkům a u mladších dětí nemají smysl?
Nenechte se mýlit. I miminka si zaslouží trochu té knihomolské péče. A tak jsme pro vás přichystali několik
knížeček, se kterými zvýšíte dětskou zvědavost a zájem o okolí. Jsou uzpůsobené miminkovským zrakovým
potřebám a používat je s klidem můžete až do 12 měsíců věku. Podle metodiky Marie Montessori vnímají
miminka vícebarevné obrázky se spoustou detailů jako jednu velkou rozmazanou skvrnu. V prvních měsících
nejsou schopna rozlišit mezi různými barvami a nejlépe vidí velké vzory a kontrastní barvy. Proto jsou
i následující knížečky a leporela vyvedena v černobílé barvě.
T

Pojď za mnou

Velký, nebo malý?

V knížce Pojď za mnou si vaše
děťátko procvičí hmat. Díky
ilustracím totiž může prstíkem
sledovat vyznačené cestičky,
prohlížet si černobílé obrázky,
objevovat malé červené detaily
a začít prozkoumávat svět.

Doporučený věk:
0-12 měsíců

Je to velké, nebo malé? Na 20 černo-bílo-červených obrázcích se
váš potomek seznámí s rozdílně
velkými předměty a zvířátky. Které
z nich bude největší?
Drobek, 179 Kč

Doporučený věk:
0-12 měsíců

Drobek, 179 Kč

Zvířata

Objevujte společně s vaším miminkem překrásná zvířátka!
Na stránkách této knihy si
můžete prohlížet černobílé
obrázky a až vaše miminko
dosáhne 3 měsíců, rozpozná
i červené detaily. Začněte
společně objevovat svět!
Drobek, 179 Kč

Zahrada

Zahrádky skýtají mnoho divů
k objevování. Společně s vaším
miminkem prozkoumejte
každé zákoutí a nahlédněte do
života zahradních živočichů,
rostlinek i hub.
Drobek, 179 Kč

Doporučený věk:
0-12 měsíců

Leporelo Obrázky pro miminko koncipovali autoři s cílem stimulovat vývoj
zraku novorozence. S ohledem na fakt,
že takto malé děti dokáží nejlépe rozlišit velké vzory v kontrastní barvě,
obsahuje tato knížečka 14 jednoduchých obrázků v černobílé barvě.
Drobek, 69 Kč

Doporučený věk:
od 3 měsíců

DOBRO.DRUH

A nezapomněli jsme ani na děťátka
starší 3 měsíců. Leporelo Pohledem
miminka autoři stvořili velmi podobně
jako Obrázky pro miminko. Nicméně
přidali další, červenou barvu, kterou
v tomto věku nemluvňata pomalu
ale jistě začínají vnímat. Jednoduché
obrázky zvířátek a předmětů dokáží
vzbudit dětskou zvědavost a mají blahodárný vliv na vývoj zraku.
Drobek, 69 Kč

Montessori: Svět úspěchů
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Doporučený věk:
0-12 měsíců

Pohledem miminka

Obrázky pro
miminko

Doporučený věk:
od 3 měsíců

Dagmar Topolová

Pokud vaše ratolest o něco povyrostla a nespokojí se jen s černobílými
obrázky, bude váš výběr správné četby mnohem pestřejší. Zkuste třeba
sérii plnou pestrých obrázků a jednoduchého textů, Montessori: Svět
úspěchů. Ta zprostředkovává aktivity na rozvíjení základních poznávacích dovedností dětí ve věku od 3 let. Učí je rozeznávat plošné geometrické tvary, číslice, domácí hospodářská i divoká zvířata a jejich
mláďata, hmyz, ovoce, zeleninu, květiny a další. Přitom si osvojuje
správné názvosloví, učí se mluvit o svých pocitech a zpracovávat je.
U aktivit je důležitá asistence dospělého, který pomůže se čtením.
Knihy Omega, 179 Kč

Doporučený věk: od 1 roku
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pohádky nejen na
dobrou noc
Doporučený věk: od 6 let

Luna a ryba
Lisa Aisato

Bohatě ilustrovaná dětská kniha Luna a ryba vás
zavede do snového světa malé holčičky. Její dětská
duše a dobré srdce vám budou průvodcem v laskavém příběhu o ztracené rybě, která potřebuje pomoct
s návratem domů. Kniha ve vás zanechá neobyčejně
laskavý dotek dětského světa. Role ilustrátorky se opět
ujala Lisa Aisato, která svými obrázky vyšperkovala také
Dívku, která chtěla zachránit knížky.

Doporučený věk: od 6 let

Na savaně plné zvuků
Irena Trevisan, Luna Scortegagna

Maličká pěnkava je oproti svým bratříčkům a sestřičkám trochu nemotorná. Jako jediná z hnízda se
ještě nenaučila létat, a proto zůstala sama. Podaří se
jí najít rodinu a vzlétnout k výšinám? Kromě překrásných barevných ilustrací vyniká tato dětská knížka také
zvuky. Ano, skutečně! Toto dílko vyluzuje zvuky, takže
si vy i malý čtenář budete připadat, jako byste právě
seděli uprostřed africké savany.

Doporučený věk: od 5 let

Drobek, 399 Kč

V lese plném zvuků

Drobek, 399 Kč

Pokud vaše děti zbožňují populární pohádku Ledové království, tato kniha je pro ně ideální. Jejím prostřednictvím
mohou vstoupit do ledového království a díky bezplatné
aplikaci, kterou si snadno stáhnete do tabletu či mobilního telefonu, ožijí hrdinové příběhu přímo na stránkách
knihy. Pohrajte si s Annou, sobem Svenem nebo sněhulákem
Olafem a užijte si zábavu ve skrytém pohádkovém světě.
Drobek, 349 Kč

Máte pocit, že rytíř musí být chrabrý bojovník, co se nezalekne žádného sváru a dračí
hlavy seká na počkání? Leo o tom má ale
tak trochu jiné představy. Místo aby se
účastnil soubojů s ostatními rytíři, by si
pořád jenom četl. Rodiče si o něj dělají starosti, a proto mu jednoho dne darují novou
výzbroj a pošlou ho zkrotit zlého draka,
který tyranizuje město. Co udělá nešťastný
mírumilovný chlapec? Podvolí se přání
rodičů, nebo najde jiný způsob?

Doporučený věk: od 5 let

Ledové královst ví

Doporučený věk: od 5 let

Helen Docherty, Thomas Docherty

Drobek, 249 Kč

Irena Trevisan, Luna Scortegagna
Nastala noc. Les se ponořil do neprostupné tmy.
Jediným světýlkem je malá světluška, která se ale trápí
myšlenkou o vlastní nicotnost. „Kéž bych tak byla
velká,“ zoufá si. Ve snaze najít cokoliv, co je menší
a bezvýznamnější, než je ona sama, bloudí potemnělým lesem. Dojde jí nakonec, že je skutečně důležitou
součástí lesa? Stejně jako Na savaně plné zvuků vyniká
kromě ilustrací také rozličnými zvuky, které vás přenesou na potemnělý palouček i k burácejícímu vodopádu.

Rytíř, který
nechtěl bojovat

Kniholap

Doporučený věk: od 6 let

Helen Docherty, Thomas Docherty
Doupata, malebné městečko uprostřed lesů,
sužuje noční můra všech knihomolů, kterou
je ztráta knih. Nikdo z obyvatel neví, co si
počít, a tak se nebojácná králice Eliška rozhodne přijít celé záhadě na kloub. Kdo je
tajemný tvoreček jménem Kniholap a proč
vůbec krade knížky? To vše se dozvíte na
stránkách této překrásně ilustrované knihy.
Drobek, 249 Kč

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Drobek, 249 Kč

25

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Zábavná cesta
za poznáním
Edice Géniové

Isabel Munoz, Jane Kent
Je libo něco o významných osobnostech našich
dějin? Edice Géniové představuje poutavou, přitom
stručnou formou velikány, jakými byl Stephen
Hawking, Albert Einstein, Leonardo da Vinci
a Pablo Picasso. Součástí knih je spousta názorných vyobrazení a ilustrací. Takto se mladý čtenář
může s danou osobností seznámit ještě blíž. Dokáže
si vytvořit jasnější představu o tom, jak v tehdejší
době asi vypadal jeho všední den. Přesvědčí se, že
i tito mistři a vědci, na které se dodnes odkazuje
i „moderní civilizace“, byli vlastně jen lidmi, kteří
dostali příležitost plně rozvinout svůj potenciál.
Drobek, 199 Kč

Doporučený věk: od 5 let

Součástí
jsou
3D puzzle

Edice Vědci a vynálezci

Ester Tome, Alberto Borgo, Chiara, Girolamo Covolan

Doporučený věk: od 8 let

Máte doma velmi zvídavého a neposedného potomka,
pro kterého jsou knihy moc nudné? Neházejte flintu
do žita! S edicí Vědci a vynálezci v něm totiž pomůžete nejen pěstovat lásku ke knihám, ale také disciplínu a manuální zručnost. Každá kniha obsahuje
3D puzzle, což skýtá skvělou příležitost, jak s vašim
dítětem strávit čas plný zábavy a vzdělání. V této edici
najdete knihy: Stroje Leonarda da Vinci, Bratři Wrightové a Bratři Montgolfiérové. Postavit si tak můžete
balón, letadlo nebo kuši a katapult.

DOBRO.DRUH

Drobek, 499 Kč
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Ale já si chci hrát!

Tuto větu jste od svého dítěte určitě slyšeli nejmíň stokrát. Jak těmto dětem ukázat, že ani knihy nemusí být nudné? Zkuste tzv. gamebooky. Tyto hravé, ale přitom vzdělávací knížky pro děti zavedou malé čtenáře do středověku, starověkého
Říma, Egypta či antického Řecka. Nebude to ale ledajaká cesta. Stránky těchto
herních knih se totiž nepročítají za sebou jedna po druhé, ale na přeskáčku podle
otázek a zvolených odpovědí. Tím se kniha stává mnohem zábavnější a váš potomek se rozhodně nudit nebude.

Faraonova hrobka

Gamebook je kniha, která
umožňuje čtenáři vyt vářet si
do jisté míry „vlastní“ děj podle
rozhodnutí, které učiní (vždy
má čtenář na výběr z několika
možností). Jedná se tedy spíše
o hru formou knihy.

Doporučený věk: od 8 let

Ave, Caesar!

Vítejte ve starověkém Egyptě, v zemi
s nádhernými chrámy a pamětihodnostmi. Sníš o tom spatřit na vlastní
oči jednu z majestátních hrobek,
v jejíchž útrobách je spolu se svými
poklady pohřben velký faraon? Pak
se připrav na cestu plnou otázek, na
jejímž konci tě čeká, pokud odpovíš
správně, sladká odměna.

Právě jste se ocitli v antickém Římě, zrovna uprostřed
velkolepých oslav. „Buď
zdráv, císaři!“ rezonuje
ulicemi volání davu. Caesar
oslavuje svůj nejnovější
válečný triumf a vaší největší touhou
je setkání s ním. Chcete-li uspět,
musíte nažhavit mozkové závity a být
neustále ve střehu.

Rebo, 169 Kč

Rebo, 169 Kč

Ve službách krále

Dostali jste se mezi nejlepší
rytíře, jejichž povinností je
králova ochrana. Není to vůbec
lehký úkol, protože mnozí usilují
o jeho život, aby se jim uvolnila
cesta na královský trůn. Pokud
máte odvahu zhostit se tohoto
úkolu, pokračuj dále!
Rebo, 169 Kč

Honba za zlatým
rounem

Otevřete oči. Nacházíte se
v mytické zemi opředené mnohými
bájemi. Vaši pozornost ale upoutaly zvěsti o existenci nejvzácnějšího pokladu: zlatého rouna.
Budete potřebovat velikou odvahu,
ale mnohem více znalosti a důvtip.
Rebo, 169 Kč

Pro malé neposedy

Hledáte knížky pro školáčky, co už čtení ovládají sami? Pak zkuste příběh ve stylu Percyho Jacksona nebo
vyprávění o třech kamarádech, které spojuje tajemství obřích rozměrů.

Neot vírat! Kouše!
Charlotte Habersack

Jeremy Lachlan

Doporučený věk: od 10 let

Jane je takový Indiana Jones v sukni. Nezalekne se téměř ničeho a má skvělého otce,
se kterým zažívá nevídaná dobrodružství.
Společně se ocitli na prahu nebezpečného
labyrintu spojujícího ostrov Bluehaven
s dalšími světy. Tutéž noc se po celé Zemi
začala vyskytovat silná zemětřesení, která
mimo jiné způsobila, že se teď celý svět
Jane i jejího otce Johna obává.
King Cool, 399 Kč

Jednoho dne přijde podivný balíček
s nápisem „Neotvírat! Kouše!“. Přestože maminka Nemovi přísně zakázala krabici rozbalit, klukovská zvědavost zvítězila. To, co se nachází uvnitř
zásilky, vyrazí Nemovi dech. Příběh tří
přátel a společného tajemství zaujme
napínavou zápletkou, spoustou dobrodružství a legrace.

Doporučený věk: od 8 let

Drobek, 349 Kč
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Jane Doe:
Kolébka všech světů
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ČLÁNEK: GUMP

PROTOŽE TO
NEVZDÁM
T

Jsou knihy, které čtenáře zabaví,
knihy, které předávají moudrost,
knihy, které potěší nebo třeba
knihy, které pomáhají. Gump –
Pes, který naučil lidi žít je dílo,
které v sobě snoubí všechny tyto
skvělé vlastnosti.

F

Archiv

Také jako
e-kniha

Vypráví o čtyřnohém bojovníkovi jménem
Gump, který se nenarodil do nejpřívětivějšího prostředí a jeho kroky ho mnohdy
zavedly mezi lidi, kteří si nevážili sami sebe,
což se odrazilo i na jejich chování ke zvířatům. Gump zažil spoustu nepěkného, ale
po tom všem nehezkém ho čekal šťastný
konec. A vy se můžete spolu s námi zapojit
do projektu, který tento radostný osud zajistí
i dalším pejskům. Stačí se přidat ke stovkám
lidí, kteří si již zakoupili knihu Gump – Pes,
který naučil lidi žít, část výtěžku z prodeje
totiž poputuje právě na transparentní účet
dobročinné organizace Se psem mě baví svět.
Ta se již roky stará o pejsky opuštěné
i týrané. Pořádá kulturní akce, spravuje facebookovou stránku, prostřednictvím které
se mnoho smutných psích očí změnilo na
veselé. A nejen to je cílem organizace a projektu Gump – Protože to nevzdám.

Sabina Bubníková

Kontrast
Cena: 249 Kč

Srdečně vás zveme na křest knihy
Gump – Pes, který naučil lidi žít
a křest videoklipu k písni Protože
to nevzdám. Akce se uskuteční
8. listopadu od 17 hodin
v Galerii Vaňkovka v Brně.

CO JE CÍLEM PROJEKTU:

Je důležité si uvědomit, že bez toho by zkrátka
komplexně pomáhat nešlo. Starost a péče o čtyřnohé tvory stojí peníze, a věřte, že každá jedna
koruna bude dobře využita. Jde o prostý a nepřibarvený fakt – láska je to nejdůležitější, ale prostředky jsou také nezbytností.

2) OTEVŘÍT LIDEM OČI
A nejen to, ale také je přimět podívat se na svět
očima našich zvířecích miláčků. Pravdou sice je,
že Česká republika je stát „pejskařů“, ale mnozí
dodnes vnímají zvířata pouze jako účelové tvory. Proč? Vždyť právě na nás závisí štěstí a radost
těchto bytostí.
„Mazlili jsme se tam celý odpoledne a taky si toho naše oči hodně řekly. Já si celou tu chvíli nahrával do srdce, protože v psím životě nikdy přes-

ně nevíte, co se druhej den stane, a tyhle chvíle
nahraný ve vás hodně hluboko jsou často jediný,
co vám dává sílu přežít.“
A právě toto poselství
v sobě nese kniha Gump –
Pes, který naučil lidi žít. Na
jejích stránkách se rozvíjí příběh toulavého Gumpa a dalších pejsků, který byl inspirován mnoha skutečnými
osudy. Snad si lidé díky
tomuto vyprávění uvědomí, že nečinně přihlížet a zavírat oči před tím
„nehezkým“ také není cesta. Gumpovy příhody jsou popsány surově, reálně, nepřibarveně – tak, jak
to ve skutečnosti je. Nejde o žádný
„hollywoodský doják“, protože tak
realita nevypadá. Přesto v sobě tato kniha
ukrývá mnoho naděje a šťastných konců.

„Když před zlem zavřeš oči, rázem jsi na jeho straně, často dobro je bez moci, protože netasí zbraně.“
(úryvek z písně)

3) SPOJIT RŮZNÉ TYPY CHARIT
Projekt Gump – Protože to nevzdám má za sebou
obrovskou podporu dalších subjektů a známých
osobností, kterých se příběh zvířecího hrdiny dotkl. Kniha bude podpořena písní, za jejíž tvorbou
stojí talentovaná hudebnice Olga Lounová a videoklipem v režii F. A. Brabce.
Jsme šťastni, že můžeme vydávat díla s vyšším
cílem a spolupracovat na nich s lidmi, kteří mají
dobré srdce. Za organizací Se psem mě baví svět
stojí Filip Rožek, který knihu napsal a již mnoho
let spolupracuje s Ligou na ochranu zvířat, a Veronika Hájková, kterou můžete znát především
díky pořadu Chcete mě.
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1) ZÍSKAT FINANCE
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KNIHA, KTERÁ
ZMENÍ DEJINY!
Opráski – Noví povjesti ceskí
Alois Jirásek to bude mít těžké, ale pravda
musela spatřit světlo světa. Chyby v jeho
Starých pověstech českých je třeba uvést na
pravou míru! Chcete vědět, jak to bylo s praotcem Čechem, Krokem a jeho dcerami, nebo
jak doopravdy proběhla Dívčí válka? Vše vám
pomohou pochopit hlavní hrdinové příběhu
Zmikund Lucembruskí, paraotec Čech, kornikář
Kosmos, Franťišeg Křišíg a svatí Václaf a další.
Poznáte také, že z pera předsedy Histrickího
ústafu, pana Jaze, vzešlo fenomenální dílo nebývalého významu a kvality, plné zábavy a poučení.
Ostatně, jako vždy. SE STIM SMIŘte!

Praha 18
93.

DOBRO.DRUH
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Grada, cena: 399 Kč

KA:

UKÁZ

Opráski –
Kalendár 2020
Rok 2020 můžete prožít
s kalendářem oblíbeného
komiksu Opráski sčeskí
historje. S opráskovým
kalendářem budete v obraze
a nepřehlédnete významné
události české i světové
historie. A jako „bonuz“
se ještě pobavíte!
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Grada, cena: 199 Kč

DOBROČTENÁŘOVA RÁDKYNĚ
JAK SI USNADNIT NÁKUPY V NAŠICH
KNIHKUPECTVÍCH
T

ZÁKLADNÍ TIPY
Noste kartičku Klubu Knihy Dobrovský vždy s sebou. V období Vánoc a zvýšeného výskytu drobného knihomolstva na prodejnách není v silách
knihkupců hledat každého člena v systému. Pokud
členem nejste, neváhejte – nic to nestojí, nepojí se
s tím žádné povinnosti, pouze čerpáte výhody, užíváte si speciální akce a odměny za nákup.
 ostupnost zboží lze dohledat na našem e-shoD
pu. U vybraného produktu stačí otevřít i nformaci
v části Osobní odběr – Vyberte podejnu.
Nebojte se oslovit naše knihkupce. Mají v rukávu
vždy připravenou dobrou radu. Umí doobjednat
zboží, které má u sebe schované pouze dodavatel, zároveň jsou to velcí čtenáři, kteří rádi předají
své doporučení.

CO DĚLAT, KDYŽ:
… NĚCO CHCI, ALE NEVÍM CO
Je za pět minut dvanáct, respektive pár dní do Vánoc a vy byste rádi potěšili své blízké něčím, co jejich pohledy na Štědrý večer opravdu rozzáří? Dobře, že jste zavítali právě do knihkupectví! Jak jistě
víte, najdete zde mnohem víc než „pouze“ knihy.
Regály jsou plné společenských her pro všechny
členy rodiny, diáře a kvalitní kancelářské potřeby
potěší vaše kolegy v práci a díky dárkům s fanouš-

Lucie Černá

kovskou tematikou si šplhnete
u všech bláznů do filmů, knih
a popkultury obecně.
Pokud cestu do knihkupectví plánujete, doporučujeme ještě před
tím navštívit náš e-shop
www.knihydobrovsky.cz a využít
našeho online dárkového rádce.
Jakmile zjistíte, co hledáte, přejděte plynule ke druhému kroku. :-)

… JSEM DO KNIHKUPECTVÍ
ZAVÍTAL OMYLEM
Zavál vás sem vítr? Fronty z obchodních center?
Partner či partnerka? Zkrátka se tu cítíte jako v jiném světě? Zkuste vydechnout a odprostit se od
představy, že knihkupectví je jen pro knihomoly
a nudné intelektuály. Když se rozhlédnete, uvidíte
kolem sebe tolik dechberoucích věcí a lidí, z nichž
jejich vášeň ke čtení sálá. Nechte se i vy nakazit
touto radostí z vůně knih, náhodně se vydejte tam,
kam vás to táhne (pokud nejde o východ), prolistujte si dílo, které vás zaujalo a na chvíli zapomeňte na předvánoční shon. V knihkupectví stačí málo,
abyste měli dojem, že se zastavil čas…

A pokud stále nic, oslovte naše knihkupce nebo pořiďte dárkové poukázky v hodnotě 100, 200, 500
či 1 000 Kč, díky nimž si u nás každý vybere to, po
čem touží nejvíce.
… VÍM, CO CHCI, ALE NEVÍM, KDE
TO NAJÍT
Víte, co chcete! Skvělé! Běžte si za tím! A pokud
zrovna v našem knihkupectví nevíte, kterým směrem to je, vzhlédněte a najděte ceduli INFO. Ta
bude zavěšená nad stolkem s počítačem, u něhož
bude pravděpodobně stát knihkupec, který vás rád
nasměruje nebo poradí s čímkoliv bude umět.

... CHCI VRÁTIT ZBOŽÍ
Nějaký nákup se tak úplně nepovedl? Sešly se vám
dvě knihy dvakrát? Zboží zakoupené u nás můžete do 14 dnů vyměnit. Platí však, že je nutné zboží
vracet na stejné prodejně, odkud jste si jej odnesli,
zároveň prosím respektujte, že e-shopové objednávky v kamenné prodejně vrátit nelze.

… SI JDU VYZVEDNOUT
E-SHOPOVOU OBJEDNÁVKU
Každé naše knihkupectví je vybavené speciálním
výdejním místem. Nejde však o ledajaké okénko, ale o kouzelné místo, díky kterému se vyhnete
hrozícím frontám na běžných pokladnách. Máte-li
u nás objednaný balíček, začněte přímo tady.

JAK SE SNAŽÍME NÁKUP
USNADNIT MY VÁM

Suterén jsme se rozhodli udělat přístupnější maminkám,
proto jsme knížky pro nejmenší přemístili co nejblíže k výtahu, aby se maminky s kočárky nemusely probojovávat stohy
Ve
ve
stí
ří
knih a měly to nejžádanější nadosah. Naopak sortiment pro
mě
ná
ké
s
starší děti a dospívající jsme řádně rozšířili, takže výběr
ín
rot
Že
young adult literatury je zde naprosto bezkonkurenční!
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V prvním patře se oblíbený žánr detektivek konečně dostal
z temných zákoutí naší prodejny na zasloužené výsluní a je
mu věnován mnohem větší prostor.
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Ústav
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A protože Brno je plné zahraničních studentů (nejen těch
ze Slovenska) obohatili jsme i druhé patro o mnoho cizoého
ensk
jazyčných titulů.
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08:00–20:00
09:00–18:00
10:00–18:00

Knihy Dobrovský
Brno – Joštova
Joštova 6
602 00 Brno
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Skutečný osud největšího moravského
knihkupectví v Brně Na Čáře (Joštova)
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ZHODNOCENÍ
KNIŽNÍHO
ROKU 2019
A je to tady. Rok se s rokem sešel a my vám přinášíme další
shrnutí uplynulého knižního roku. I v roce 2019 jsme se dočkali nových autorů s velkým potenciálem, kteří nás okouzlili, ale i nových knih od populárních spisovatelů, kteří si na
knižním trhu už dávno našli své místo. Uplynulý rok se zároveň nesl i ve znamení prequelů a knižních předloh oblíbených seriálů a filmů. Které knihy tentokrát oslovily čtenáře
nejvíce? Pojďme si připomenout rok 2019 ve znamení knih!
T

Eva Machová

Objev roku
Za jeden z největších objevů roku pro české čtenáře se dá pokládat autorka Darcy Coates. Napsala bestsellery Duch Domu Ashburnů
a Tajemství sídla Craven Manor, ale má na svědomí více než tucet
dalších hororových titulů, dosud v češtině nevydaných. V první knize
společně s Adrienne objevujeme podivné zprávy vyryté do tapet a obrazy,
které jakoby sledovaly každý její krok. V Tajemství sídla Craven Manor se
zase společně s Danielem stěhujeme do starobylého sídla a jsme svědky
podivných událostí a úkazů. Darcy Coates v jejích knihách postupně brilantně buduje napětí a vy po celou dobu čtení budete jako na jehlách.

První kniha pod nakladatelskou
značkou Pangea
Další knihou, která rozhodně stojí za zmínku, je Erebus. Příběh jedné
z prvních velkých průzkumných lodí, veteránky z přelomových plaveb
na kraj světa, napsal Michael Palin, člen známé komediální skupiny
Monty Python. Jako první kniha z nakladatelství Pangea přináší Erebus českému čtenáři umně zpracovaný náročný překlad i s terminologií. Vydejte se tak spolu s autorem zpátky do minulosti a sledujte příběh slavné lodi od prvního vyplutí až po konečnou zkázu.

Fobos

Cena: 349 Kč
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Pangea

Cena: 399 Kč
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Knihy Olistopadu 2019
v
Vychází

Fobos

Cena: 349 Kč
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Šestý díl série
Cizinka poprvé
v češtině!
Rok 2019 také potěšil fanoušky knižní série Cizinka, když Diana Gabaldon vydala již
6. díl, tentokrát pod názvem Ledový dech.
V roce 1772 v předvečer americké revoluce
vypukla řada povstání. Guvernér dává Jamie
Fraserovi za úkol, aby sjednotil zámořské kolonie, které patří Koruně. Manželka Jamiemu
ale řekla, že kolonie v nedaleké budoucnosti vyhlásí nezávislost. Život rodiny cestující
časem navíc komplikuje článek z roku 1776
oznamující smrt Jamieho i jeho příbuzných.

Kontrast

Cena: 349 Kč

Knihy s tematikou
kultovních seriálů
to byl například Rachelin účes! Podíváte se na
vztahy mezi herci i jednotlivými postavami
a celkově se v knize dozvíte, co všechno stojí
za úspěchem seriálu.
Jako kdyby seriál Stranger Things ovládl
svět. Gwenda Bond čtenářům přináší úplně
první oficiální prequel celosvětově úspěšného seriálu a odhaluje pozadí celého
příběhu a minulost světa, ve kterém se Stranger Things odehrává. Kniha objevuje to, na
čem je příběh seriálu v podstatě založen.

Fobos

Cena: 349 Kč

Tajemná laboratoř, podlý vědec a temné
pokusy. Fanoušci se dozví pravdu o matce
Eleven a můžete si být jisti, že vám to vyrazí
dech. Studentka Terry Ives se přihlásí jako
testovací subjekt do vládního experimentu,
který probíhá v malém městečku Hawkins.
Terry se snaží přijít tajemství na kloub, ale
neobejde se bez pomoci svých spolupracovníků včetně mladé dívky s nadpřirozenými
schopnostmi. Ředitel Hawkinsonovy laboratoře doktor Martin Brenner má však vše
pod dohledem. Příznivci seriálu konečně

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Ikonická úvodní píseň, šest přátel a pořádná
dávka humoru. Zní vám to povědomě?
Není divu! Dočkali jsme se vůbec první
české knihy o kultovním americkém seriálu
Přátelé. Novinářka a odbornice na pop
culture Kelsey Miller do hloubky objevuje
historii a tradici seriálu od nejistých začátků
až po obrovský úspěch. Autorka vám pomůže
vybavit si ty nejsilnější momenty a navíc
čtenáře provází problematickými prvky
seriálu a prvky, které se díky tomuto příběhu
staly celosvětovým fenoménem. V 90. letech
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Fobos

Cena: 299 Kč

mají možnost ponořit se hlouběji do příběhu
a prozkoumat minulost jedné z postav.

Psychologický horor s hitchcockovskými prvky s vámi zůstane i dlouho po přečtení!

Když se film Bird Box se Sandrou Bullock
v hlavní roli objevil poprvé na Netflixu, stala se z něj celosvětová senzace. Snímek byl natočen podle knižní předlohy
Joshe Malermana.

Debut bratra Johna
Greena na českém
knižním trhu

Lidé ignorovali zprávy, až se reportáže staly příliš časté a příliš skutečné. Pak se to začalo dít i známým. Přestal fungovat Internet, televize i rádio a brzy se už nikdo
nemohl podívat ven.
Malorie se spolu se svými dvěma malými dětmi vydává na cestu do bezpečí. 25 kilometrů v malé loďce. Poslepu. Je to vůbec možné?

Johna Greena, populárního autora young
adult literatury známe snad všichni. Věděli jste ale, že vyšla i kniha jeho bratrovi Hankovi? N
 aprosto pozoruhodná věc je psaná v žánru sci-fi. Když se třiadvacetiletá April
vrací v noci domů z práce, všímá si obří sochy. Tři metry vysokého Transformera společně se svým kamarádem pojmenují Carl a natočí s ním video, které nahrají na YouTube.
Snad nikoho nepřekvapuje, že se video stává
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virálním a mluví se o něm po celém světě. Co
když se ale takových Carlů objeví víc a oči celého světa se obrací k April, aby zjistila kdo jsou
a co chtějí? Poznejte geny rodiny Greenových
i z jiné stránky a v úplně jiném žánru, a vydejte
se s Hankem za dobrodružstvím.

Očekávané novinky
od bestsellerových
autorů
Dočkali jsme se také další knihy bestsellerové
autorky Aleny Mornštajnové. Tiché roky se
však naprosto liší od jejích předchozích knih.
Místo historických událostí a ději je ve středu
čtenářovy pozornosti intimní rodinné drama.

VELKÉ DOBRO.TÉMA
Bohdanu trápí napětí v domě a také si láme
hlavu nad tajemstvím. Vedle toho dokresluje
knihu příběh Svatopluka Žáka, oddaného
komunisty. Oba příběhy se sloučí do jednoho
a ukáže se, že vůbec nic není ani zdaleka tak,
jak by mělo. Hlavními hvězdami knihy Tiché
roky jsou oproti předchozím knihám ryze
lidské charaktery. Styl vyprávění Aleny Mornštajnové je opět strhující a silný, takže se
do příběhu snadno ponoříte od začátku až
do konce a nebudete chtít knihu odložit ani
na malý okamžik.

Dále samozřejmě musíme zmínit knihu
Dívka, která musí zemřít, poslední díl
série Milénium! V parku se najde tělo bezdomovce s amputovanými prsty na nohou i na
rukou. Z počátku se to zdá jako nešťastná
smrt, ale případ si získá pozornost Mikaela
Blomkvista, protože bezdomovce dříve slyšeli
mluvit o švédském ministru obrany. Měl

Cena: 499 Kč

Host

Cena: 399 Kč

skutečně něco společného s vládou? Mikael
zkusí kontaktovat Lisbeth Salanderovou, ale
není po ní ani vidu ani slechu. Nikdo nemá
ani ponětí, že je zrovna v Moskvě, aby se
nadobro vypořádala se svou sestrou Camillou.
David Lagercrantz opět přináší příběh plný
napětí a jako poslední díl Milénia vás kniha
rozhodně nezklame.

muže vůbec stačí vyslechnout, muž zpanikaří
a uteče. Strike společně se svou společnicí
Robin začíná vyšetřovat případ. Dovede je to
dokonce až do zákulisí britského parlamentu
a budou se muset proplést sítí temných rodinných tajemství. Rowling ani tentokrát nezklamala a jejím mistrným stylem vypravování si
udrží vaši pozornost od začátku do konce.

J. K. Rowling je zpět pod pseudonymem
Robert Galbraith s dalším příběhem soukromého detektiva Cormorana Strika, tentokrát pod názvem Smrtící bílá. Utrápený
mladý muž jednoho dne navštíví detektiva
Strika a žádá ho, aby vyšetřil zločin, který
viděl v dětství. Viděl, jak zabili dítě. Než Strike

A nakonec tu máme mistra hororu a napětí,
Stephena Kinga. Poprvé v českém jazyce
vychází jeho kniha Outsider. Detektiv Ralph
Anderson vyšetřuje vraždu jedenáctiletého
chlapce. Svědkové za viníka označili oblíbeného trenéra. Potvrzují to jak otisky prstů, tak
důkazy DNA, jenže trenér má alibi a později
se ukáže, že byl opravdu jinde než na místě
vraždy. Stephen King i v knize Outsider dokazuje, proč je často označován za mistra napětí.
Příběh postupně graduje a všechno to stupňující se vzrušení čtenáře nenechá, aby knihu
jen tak odložil.
Zároveň vyšla také kniha Stephen King
ve filmu, kterou bychom mohli bez obalu
označit za nejkomplexnějšího průvodce filmy
a televizními seriály, jež vznikly na základě
Kingových literárních děl. V knize najdete také
mnohé recenze, rozhovory a nechybí ani informace z natáčení a životopisné detaily, díky
čemuž je splněným snem pro každého znalce
díla mistra hororu i všech filmových fanoušků.
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Stejně jako předchozí rok nám i ten letošní
poskytl hojnou úrodu vydařených knih. Objevily se skvělé debuty, knihy doplňující populární filmy a seriály, nové díly čtenářsky oblíbených sérií a knihy, které jen dokazují, proč
jsou někteří autoři bestselleroví. Celý rok byl
bohatý napříč všemi žánry a žádný čtenář
rozhodně nezůstal zanedbaný. My se už
teď těšíme, co nám přinese knižní rok 2020
a jsme si jistí, že bude minimálně stejně tak
úspěšný jako rok 2019.
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V roce 2019 se na literární scénu vrátil i král
skandinávských detektivek Jo Nesbø. Celosvětově oblíbený detektiv Harry Hole je tentokrát
hlavním hrdinou knihy Nůž. Jako mnohokrát
dříve se Harry probouzí s kocovinou a pořádnou bolestí hlavy. Tentokrát je však něco jinak.
Na rukou i kalhotách má krev a vůbec nic si
nepamatuje. Když si pomalu začne spojovat
vzpomínky, dochází mu, že ztratil všechno, na
čem mu kdy záleželo. Navíc se objevuje vrah
Svein Finne, kterého Harry pomohl dostat
do vězení. Jo Nesbø ani tentokrát nezklamal
a připravil fanouškům této knižní série pořádnou dávku napětí.

Kniha Zlín
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Klenot českého písemnictví
Komenského Labyrint světa a ráj srdce
v monumentální velkoformátové podobě
s kolážemi Miroslava Huptycha.

290 x 370 mm
288 stran

100 POKLADŮ NAŠÍ PLANETY
Série knih, která vás provede celým světem a ukáže to nejhezčí, co planeta Země nabízí
Absolutn
í
novinka
na
Vánoce
2019

Rebo, cena: 499 Kč

DIVY SVĚTA
V antice lidé obdivovali sedm divů světa, moderní doba jich však zná
mnohem více. Patří k nim například manhattanské mrakodrapy nebo závěsný most Golden Gate v San Francisku, Eiffelova věž v Paříži
či majestátní palác Escorial poblíž Madridu. Mezi divy světa počítáme
také pozůstatky mayské a aztécké civilizace i stavby jako Tádž Mahal,
svědectví lásky mocného mughalského vládce, nebo Velkou čínskou
zeď, o níž se traduje, že je vidět pouhým okem až z Měsíce. Divy

však vytváří také příroda, velký stavitel, kterému se lidstvo nemůže rovnat. Jmenujme například Grand Canyon ve Spojených státech
amerických, Velký bariérový útes na australském pobřeží či horu
Fudži v Japonsku. Tato kniha s množstvím nádherných fotografií nabízí úchvatnou výpravu za výtvory přírody i lidských rukou, nad jejichž velkolepostí se tají dech.

MĚSTA
Výpravná obrazová kniha, kterou držíte v rukou, vás vezme na cestu
kolem světa po středověkých jádrech evropských měst,
podél bazarů Orientu až k mrakodrapům moderních západních metropolí. Představuje stovku nejkrásnějších měst ze všech koutů planety, mezi nimiž nechybí Paříž se svými elegantními bulváry,
pohádkový Marrákeš, věčné město Řím, ale ani multikulturní Londýn, životem kypící Káhira, středisko umění Florencie
či hlavní město tanga Buenos Aires. Každé z těchto měst je
jiné, ale ve své rozdílnosti mají přesto jedno společné.
Všechna jsou totiž nějak poznamenána historickými událostmi a ovlivněna lidmi, kteří v nich žijí. Bez nádherných staveb
někdejších panovníků, bez katedrál a kostelních věží, bez uliček řemeslníků či rušného života na bulvárech by totiž tato
města neměla onu atmosféru, o níž horuje každý, kdo je jen
trochu vnímavý vůči krásám světa.

Rebo, cena: 499 Kč

Nedobytné pevnosti, reprezentativní paláce či pohádkové zámky slavných panovníků… Všechny tyto majestátní stavby, jejichž mohutné zdi
odrážejí moc těch, které kdysi chránily, v nás dodnes vyvolávají úžas
a obdiv. Výpravná kniha, již držíte
v rukou, nabízí portréty stovky nejzajímavějších hradů, zámků, paláců
a pevností, ať už jde o nejproslulejší evropská sídla či méně známé
japonské a čínské pevnosti, africké
pouštní citadely nebo indické paláce. Mezi těmito skvosty nechybí
ani několik nejslavnějších českých

hradů a zámků. Množství nádherných fotografií vás přenese do míst
plných lesku a přepychu, ale i tam, kde dávno zašlou slávu připomínají už jen zbytky dříve honosných staveb. Procestujte s námi kus světa
a naslouchejte tajemným příběhům z dávných dob spojeným s místy,
na něž vás tato kniha zavede. Každá kapitola obsahuje též užitečné rady a informace pro ty, kdo se na některá z nich chtějí sami vypravit.
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HRADY A ZÁMKY
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Rebo, cena: 499 Kč

UŽ JEDNOU VRAHOVI UNIKLA…

DOKÁŽE TO I PODRUHÉ?
ROBERT BRYNDZA PŘEDSTAVUJE NOVOU VYŠETŘOVATELKU
KATE MARSHALLOVOU, ŽENU S POHNUTÝM OSUDEM A SILNÝM SMYSLEM
PRO SPRAVEDLNOST.

Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející
hvězdou londýnské policie. Dokázala vyřešit sledovaný
případ nebezpečného a krutého sériového vraha s přiléhavou přezdívkou Kanibal z Nine Elms, i když přitom
sama málem zemřela.
„Kanibal z Nine Elms…“
„Operace Bolehlav. Víte, že to označení nemám rád.“
Kate chtěla opáčit, že jméno se ujalo a je zažité, ale její šéf nepatřil k těm, kdo by podporoval vtipkování. Ten epiteton vytvořil před dvěma lety tisk, když se na vrakovišti ve čtvrti Nine Elms
v Jihozápadním Londýně v blízkosti Temže našlo tělo sedmnáctileté Shelley Norrisové. Technicky vzato, vrah své oběti pouze po-

kousal, ale novináři nedopustili, aby něco takového ohrozilo dobrou přezdívku sériového vraha. Během posledních dvou let byly
uneseny další dvě dívky. Obě dvě navečer, když se vracely ze školy domů. Jejich těla byla objevena několik dní po zmizení, odhozená v londýnských parcích. Nic neprodává noviny lépe než
kanibal na útěku.
Nyní Kate přednáší na univerzitě a snaží se vést poklidný život, když se minulost začne vracet. E-mail s žádostí o pomoc ji vtáhne nejen do právě probíhajícího
vyšetřování vražd mladých dívek. Jejich modus operandi nebezpečně připomíná případ, který před patnácti lety vyřešila.
„Kurz, na který jste se přihlásili, se nazývá Ikony zločinu. Název
reflektuje, jak jsme my jako společnost posedlí vraždou a sériovými vrahy. Je vhodné, že začínám sériovým vrahem, kterého jsem
znala – Peterem Conwayem, bývalým detektivem šéfinspektorem Metropolitní policie, který je dnes známý jako Kanibal z Nine
Elms. Dívka na fotografii je jeho první oběť, Shelley Norrisová…“ Kate vystoupila ze záře promítaného snímku a postavila se
ke straně. „Pokud vám tato fotografie připadá děsivá, je to v pořádku. Jedná se o normální reakci. Pokud chcete studovat kriminologii, budete muset sestoupit z výšin a ušpinit se tím nejhorším,
co v sobě lidstvo má. Fotografie byla pořízená v březnu roku 1993
na autovrakovišti v ulici Nine Elms Lane,“ řekla Kate a posunula
karusel. Další snímek byl širokoúhlým záběrem na tělo mladé dívky zezadu, které leželo ve vysoké trávě. Nad okolními stromy visela nízká mlha.

DOBRO.DRUH

Nevrací se jen vzpomínky. Vrah napodobitel chce dokončit započatou práci… A tak se i Kate musí vrátit
k vyšetřování, aby dokončila tu svoji – chytit dalšího
sériového vraha.
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Cosmopolis
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Cosmopolis
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Cosmopolis
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Cosmopolis
Cena: 399 Kč

FASCINUJÍCÍ THRILLERY

ROBERTA BRYNDZY
S VYŠETŘOVATELKOU ERIKOU FOSTEROVOU
Detektivní sérii s odvážnou a tvrdohlavou vyšetřovatelkou Erikou Fosterovou od britského
autora Roberta Bryndzy si oblíbily již miliony čtenářů po celém světě. Přidejte se k nim i vy
a pátrejte po vrahovi, který nechává své oběti ve vodních plochách v Londýně v knize Dívka
v ledu nebo „loví“ zdánlivě bez souvislostí vážené muže v Nočním lovu. Přečtěte si také, do
jak Temných hlubin se bude muset Erika Fosterová ponořit, aby vyšetřila šestadvacet let starý případ, nebo spolu s ní Do posledního dechu pátrejte, kdo si své oběti vytipovává na sociálních sítích. V pátém díle pak Chladnokrevně sledujte, jak spolu souvisí nálezy mrtvých těl
v kufrech, a v tom šestém pak odhalte, co se může stát, když skrýváte Smrtící tajnosti!

Cosmopolis
Cena: 399 Kč

O AUTOROVI

Cosmopolis
Cena: 399 Kč
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Robert Bryndza je britský autor žijící trvale na Slovensku. Psát začal ve
13 letech, kdy mu rodiče k Vánocům
koupili psací stroj. Původně vystudoval
herectví a z nedostatku příležitostí se
rozhodl, že si napíše vlastní divadelní
hru. S tou se účastnil divadelního festivalu v Edinburghu, kde sklidila velký úspěch. To Roberta povzbudilo, aby
se začal psaní věnovat profesionálně.
Brzy se v Británii zapsal jako úspěšný
autor humoristických románů s přídechem romantiky. Přes úspěchy, kterých
Robert jako autor romantických komedií dosáhl, nezapomněl na svůj tajný
sen napsat thriller. Námět na postavu
a případy detektiva šéfinspektora Eriky
Fosterové v něm klíčily několik let.

Cosmopolis
Cena: 399 Kč
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Stopování nezemřelo,
to jen někteří
stopaři...

Vložte řízek mezi chleby a vydejte se za čtvrtým prázdninovým
dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Tentokrát vás čeká 14 000 kilometrů
stopem napříč Evropou. Ve společnosti svérázných řidičů vyrazíte z horkých
Athén přes divoký Balkán, rodný střed a malebné Pobaltí až za polární kruh.
Objevíte místa, která jste vždy chtěli navštívit, jen jste o nich
dosud neslyšeli. A taky se přesvědčíte, že žijete
na tom nejrozmanitějším kontinentu světa.

CO SE STANE, KDYŽ SE
POHÁDKOVÁ ŘÍŠE PŘIPOJÍ
K INTERNETU?
Odpověď čeká nejen za devatero horami a devatero plastem znečištěnými
řekami, ale i v této knize! Buďte připraveni na vše, jen ne na tradiční pohádku.
Král Bořivoj III. Připojený a jeho choť Ljuba IV. musí provdat svou dceru
Amálii. Během jedné noci ale oba zmizí a nad královstvím
krouží drak. Zlo se probouzí. A překvapivě úplně jinde,
než by ho princezna se svými kamarádkami čekaly.

T

Lucie Černá

Knihy pro nečtenáře? Ano, existují, jsou skvělé a jako vánoční dárek potěší i ty, co doma nemají knihovnu.
Pojďte se s námi podívat na ty nejzajímavější velkoformátové obrazové publikace tohoto podzimu!

EDICE

NAHODIT kŘIVÁK A UžÍVAT SI TICHO
Enjoy the silence, Personal Jesus, Precious…
Už víte? Napovíme dál. Vyprodané koncertní
haly, typický styl oblékání a David Gahan tleskaje kráčející po pódiu. Teď už ví jistě každý.
Jde o legendární hudební skupinu Depeche Mode,
o nichž čeští fanoušci nemluví jinak než jako
o „Depešácích“.
Právě jim je věnovaná kniha Depeche Mode s podtitulem Víra a oddanost, který skvěle vystihuje jak
přístup skupiny k tehdejší hudební scéně, jejich
píli a vztah k fanouškům, tak jejich tvorbu a to,
o čem hráli a hrají v podstatě dodnes.

Knihy Omega
Cena: 699 Kč

Kniha citlivým způsobem kombinuje oficiální fakta, zákulisní informace i bohatý obrazový materiál. Najdete zde přes 250 fotografií
a obrázků, některé dosud nezveřejněné. Bude na

CE

OSLAVTE 50. VÝROČÍ
Koho? Čeho? Letos je to 50 let od vydání debutové desky hudební skupiny Led Zeppelin! Tuto
kapelu založili čtyři kluci z Anglie. Netrvalo
dlouho a stala se jednou z největších
rock'n'rollových skupin všech dob. Měli ty
správné písně. Měli hvězdný potenciál.
Měli jeden druhého a skvěle se u toho bavili.
Když do redakcí hudebních časopisů a rozhlasových stanic od Londýna po New
York dorazily první recenzní
kopie debutového alba,
zaprášilo se po nich stejně

nich obdivovat mladistvost, nadšení a vitalitu členů Depeche Mode
v první polovině 80. let a pochopíte
i jejich příklon k temné stránce života v 90. letech,
která se do jejich písní prolíná. Její autor Ian
Gittins, renomovaný hudební novinář, staví na
svých 30 letech praxe, během které udělal s členy
Depeche Mode nespočet rozhovorů, napsal řadu
recenzí jejich děl, a jako málokdo tak dokázal
skutečně zachytit důležité momenty i nenápadné postřehy, které působení kapely doprovázely. I díky tomu patří mezi ty nejpovolanější,
kteří mohou o této skupině nyní vyprávět. Potěšte
fanoušky „Depešáků“ a dopřejte jim mít jejich
lásku vepsanou do stránek této výborné knihy.

EDI
LIMITOVANÁ
rychle jako v předchozích letech po albech
Beatles. O desce se hovořilo jako o nekompromisním hudebním útoku a se stejným
zápalem po ní prahli fanoušci i novináři.
Zklamaní rozhodně nebyli.
Autor této oslavné knihy Chris Welch,
cenami ověnčený hudební novinář, který
skupinu doprovázel na spoustě turné,
nevynechává seznam nejoblíbenějších
písní, detailně se věnuje každému období
této výjimečné skupiny, a celkový dojem je
dotvořen fantastickými dobovými fotografiemi a plakáty z koncertů po celém světě.
Chcete-li potěšit fanouška Zepelínů, kniha
s pestrou obálkou je sázkou na jistotu!

Knihy Omega
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Cena: 699 Kč
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JAKÉ KNIHY ZABALIT POD STROMEČEK?

PŘEDSTAVTE SI SVĚT BEZ GPS NAVIGACE
Věřte, že představit si svět bez GPS navigace bude
snadné díky knize Cesta časem na starých mapách
a půjde o opravdu krásný zážitek.
Milovníkům historie srdce zaplesá při listování
mapami, které vznikaly již za dob Babyloňanů,
kteří je vrývali do hliněných destiček. Kniha je
zahájena studiem světových map pohledem na
starověký římský svět, jak ho ilustruje Tabula
Peutingeriana, kartografický dokument, o kterém
se předpokládá, že sahá až k samým počátkům
římské říše. Kniha nevynechá ani největší středověkou mapu – Herefordskou, či první mapu, která
zobrazuje objevenou Ameriku. Kromě skutečných
map zde najdeme i mapy fiktivní (např. alego-

LIMITOVANÁ

EDICE

rická mapa země Abstinence), mapy honosně
zdobené, kde je větší důraz kladen na jejich provedení než faktickou přesnost i mapy ignorující
kartografická pravidla.
Autorem knihy je Kevin. J. Brown, majitel Geographicus Rare Antique Maps, což je všestranný
obchod se vzácnými mapami z nejrůznějších
dob a nejrůznější hodnoty. Kevin studoval na
Bennington College ve Vermontu, kde byly hlavními předměty jeho zájmu poutě a poutnictví.
Tato škola podporuje u svých studentů přístup
„učit se praxí“, a Kevin přenesl tuto filozofii
do obchodu s mapami. Milovníci historie a dobrodruzi budou z knihy nadšení!

Pangea
Cena: 799 Kč

A CO DĚTI? MAJÍ SI CO PROHLÍžET?
Znáte Dorling Kindersley? Pokud máte děti, jistě vám jejich snadno
zapamatovatelné logo na knížkách neuniklo. Jde o britské nakladatelství, které se zabývá kvalitní literaturou pro děti a mládež, především tou vzdělávací. A právě díky Dorling Kindersley vychází i u nás
skvělá věc. Jmenuje se prostě: Dětská encyklopedie.

Knihy Omega
Cena: 499 Kč

Encyklopedie jsou nesmrtelnou součástí knihoven
a mnohdy jsou z nich
rodiče potěšeni více než
jejich potomci. A věřte,
že tato obsahuje opravdu
velké množství informací,
možná právě proto si vysloužila podtitul Kniha, která
má odpověď na vše. Srozumitelnou formou seznamuje školáky s tím nejdůležitějším z říše lidí, zvířat,
z přírody, vědy, techniky,
kultury i sportu. Nezapo-

míná na nic, co
by mohlo vrtat dětskou hlavičkou
a informace, které v knize najdete, jsou aktuální, což je
pro vzdělávací publikace zásadní.
Text je doplněn množstvím obrázků, které ilustrují popsaný fakt
a dávají dětem možnost vše lépe pochopit. Díky následné projekci
obrázku je snadnější vybavit si informace, které byly ilustrací doprovázeny, a tak je získávání informací efektivnější a zábavnější.

ZE ZAMRZLÉHO RYBNÍKU PRO STANLEY CUP

DOBRO.DRUH

Máte kolem sebe nějakého sportovního
fanouška, člověka, který si nikdy nenechá ujít
žádný atraktivní hokejový zápas? Oficiální ilustrovaná historie NHL bude tahem na branku!
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Kdo? Kdy? Kde? Proč? Pokud jste se někdy ptali
na cokoliv ohledně hokeje, ať už jde o hráče,
tým, stadion, datum nebo konkrétní zápas,
všechny odpovědi naleznete zde – v Oficiální
ilustrované historii NHL.
Jde o příběh nejrychlejší kolektivní hry světa,
od nejranějších začátků až po Stanley Cup

2018, je sepsán do posledních podrobností
a doplněný desítkami životopisů slavných
hráčů a stovkami fotografií. Knihu napsalo
pět uznávaných hokejových autorit a je doplněná o dechberoucí fotografie z archivu
NHL; naleznete tu každý tým, všechny hráče,
trenéry i osobnosti, jež zanechali stopu v nejlepší hokejové lize světa. Tato reprezentativní
kniha je oslavou všeho, co činí hokej sportem,
kterým je dnes – nezapomenutelné osobnosti,
úžasní fanoušci, nervy drásající okamžiky
a velkolepé show na ledě.

LIMITOVANÁ

EDICE

Knihy Omega
Cena: 699 Kč

JAKÉ KNIHY ZABALIT POD STROMEČEK?

Knihy Omega
Cena: 799 Kč

MAGOR Z VIDEOPUJČOVNY
V ROZšÍŘENÉM VYDÁNÍ

JE TO žIVEL!
Miluje váš blízký přírodu? Je fascinován tím, co matička Země
dokáže? A vidí krásu v činnosti živlů, které umějí mnohem víc než
kdekterý umělec? Pak bude uchvácen knihou Mistrovská díla planety
Země, za jejíž tvorbou stojí Michael Bright, který napsal víc než
125 knih o přírodě a cestování a v současné době je producentem
pořadu Natural History Unit na BBC.
To, co vévodí knize Mistrovská díla planety Země, jsou fotografie
z Nature Picture Library, které zachycují to nejkrásnější, co příroda
dovolí lidskému zraku spatřit, vzdávají hold ohni, vodě a větru,
mocným silám, které odjakživa formovaly naši planetu, a odhalují
fantastické přírodní divy a krásy, které vám vyrazí dech.
Je třeba dodávat více? Chcete-li vidět místa a jevy, které pravděpodobně na vlastní oči nikdy nespatříte a zároveň mít v knihovně nádherný skvost, Mistrovská díla planety Země jsou tou nejlepší volbou.

Třešnička na závěr? Kniha o nejoblíbenějším režisérovi, producentovi, scénáristovi i herci – to je Tarantino – Retrospetiva v rozšířeném vydání. Nakladatelé knih dobře vědí, že problém těchto biografií je ten, že se po nějaké době stanou neaktuálními. Řešení je však
nasnadě – knihu lze znovu vydat doplněnou o informace aktuální,
v případě Tarantina jde konkrétně o film Tenkrát v Hollywoodu,
který se během pár týdnů stal opět trhákem.
Tato úžasná retrospektivní fotografická publikace mapuje všechny
filmy Quentina Tarantina, od My Best Friend’s Birthday až po
Tenkrát v Hollywoodu. Kniha je poctou výjimečnému režisérovi,
producentovi, scénáristovi i herci – vášnivému a nespoutanému tvůrci kultovních filmů. Odraz Tarantinovy
vášnivé a nespoutané povahy čekejte nejen
v jeho filmech, ale i na stránkách
této inspirující knihy.

CE

Knihy Omega
Cena: 799 Kč
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TEN, CO NAPSAL
GRINCHE “

“

Když se řekne „Grinch“, pravděpodobně si
představíte zeleného mužíka s čupřinkou
a zamračeným výrazem. Mužíka, který by v klání
o největšího odpůrce Vánoc bezpochyby zvítězil.
Ale víte, kdo tohohle mrzouta přivedl na svět?
Byl to Theodor Seuss Geisel alias Dr. Seuss,
skutečně nadaný umělec. Narodil se roku
1904 v městečku Springfield a rukopis ke
své první knize napsal ve dvaatřiceti letech.
Možná tomu nebudete věřit, ale stačilo
málo a Dr. Seuss ho vzteky spálil. Vydat
onen rukopis odmítlo přes 20 různých společností, a tak mu prostě došla trpělivost.
Kdyby se náhodně nesetkal se spolužákem,
který mu s vydáním knihy nakonec pomohl,

nemuseli jsme nikdy poznat Grinche ani
Kocoura v klobouku.
Za svou tvorbu byl Dr. Seuss několikrát
oceněn. Získal Cenu Akademie, Emmy
a Pulitzerovu cenu. I po smrti, ke které došlo
na podzim 1991, se mu dostává zaslouženého
uznání. V roce 2008 byl uveden do síně slávy
v Kalifornii a jeho jméno nechybí ani na hollywoodském chodníku slávy.

T

Dagmar Topolová
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Everett Raymond Kinstler

Dr. Seuss sice před 28 lety zemřel, ale jeho
odkaz žije dál. Během své kariéry dokázal
napsat 46 dětských knih, vytvořil řadu ilustrací,
básní, animací, scénářů a politických karikatur. V době smrti jeho spisovatelské konto
čítalo přes 600 milionů prodaných knižních
výtisků, které se dočkaly překladu do více než
20 jazyků. Vzniklo z nich 11 televizních speciálů, pět celovečerních filmů, čtyři televizní
seriály, a dokonce i muzikál na Broadwayi.

KOCOUR V KLOBOUKU
Kromě Grinche vydal Dr. Seuss roku 1957 další skvělou pohádku:
Kocour v klobouku. Vypráví o vysokém kočičím štramákovi s lidskými rysy, který se jednoho dne jen tak mimochodem zjeví v domě
Sally a Conrada. Jenže zatímco se mluvící chlupáč snaží obě děti
zabavit v nepřítomnosti rodičů, způsobí opravdu, ale opravdu velký
nepořádek. Podaří se vše uklidit, než se vrátí máma? Tenhle povedený příběh vznikl v reakci na debatu o gramotnosti dětí a nevhodnosti
textů pro začínající čtenáře. Nyní konečně vychází i v českém jazyce.

Drobek
Cena: 199 Kč

„V městečku Kdovíkov nebylo jediného Kdovíka, jenž neměl by rád Vánoce.“ A v České republice snad nebylo jediného človíčka, jenž neznal by
Grinche. Zeleného morouse s kamenným srdcem a opravdu velkou záští
vůči všemu vánočnímu nám hollywoodská studia naservírovala roku 2000.
Hlavní role se tehdy zhostil Jim Carrey. Originální knižní předloha, kterou
má na svědomí Dr. Seuss, vyšla už v roce 1957. Tuzemští čtenáři si na české vydání počkali skutečně dlouho – celých 61 let. A čekání se vyplatilo.
Jak Grinch ukradl Vánoce je kniha ověnčená vtipnými verši a nádhernými
ilustracemi. Není divu, že si našla cestu k tolika čtenářům.
Drobek
Cena: 199 Kč
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MARKÉTA
ZAHRADNÍKOVÁ
Kontrast
č
Cena: 349 K

Markéta Zahradníková vešla do literárního světa před dvěma lety, když svými
všetečnými otázkami zasypala populárního polsko-českého kněze Zbygniewa
Czendlika a vydala s ním kontroverzní
knižní rozhovor Postel Hospoda Kostel,
který vyhrál Kosmas cenu čtenářů v rámci literární soutěže Magnesia Litera. Letos neunikl její zvědavosti „odborník na
hospodu“, známý český kuchař Jaroslav
Sapík. Přečtěte si, co můžete od nové
knihy Od hospody k hospodě čekat,
i o tom, co stálo za jejím vznikem.

DOBRO.DRUH
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Markéto, vaše v pořadí třetí kniha se jmenuje poměrně výmluvně. Co mohou čtenáři očekávat od jejího obsahu? Je to jen poetická hra se slovy a ve skutečnosti budeme pořád
v kuchyni, nebo se podíváme pod pokličku
i jiným tématům?
Hlavní téma je pochopitelně Jarda Sapík a jeho životní příběh. Rodinná historie, cesta k úspěchu, klíčové momenty, chtěla jsem zjistit všechno podstatné. Věřím, že jádrem dobrého knižního rozhovoru
je vždycky příběh, pomůže mi člověka poznat a pochopit. Teprve když znám celé pozadí, rozumím jeho názorům a postojům. Proto jsme Jardovo vzpomínání zařadili hned na úvod knihy. Pak přišly na
přetřes hospody a vše, co k nim patří. Potyčky personálu, výstřední chování hostů, nesmyslná přání,
šokující stížnosti, každodenní stres i vtipné situace.
Došlo také na úřední šikanu a problémy s podnikáním. Jarda totiž není jen špičkový kuchař, ale také
hostinský a živnostník. Řeč přišla i na naši národní kuchyni, dozvěděla jsem se spoustu zajímavých
věcí. Jarda o ní ví opravdu hodně, jelikož je jejím
velkým milovníkem a propagátorem. Samozřejmě
jsme probrali i aktuální společenské problémy od
kvality našich jídelníčků po kvalitu našich vztahů.
No a celá kniha je plná šílených historek z Jardova
života, kterým se člověk zdráhá uvěřit. Pokud jde
o název knihy, ten vyplynul mezi řečí. Jarda použil
těch pár slov jenom tak mimoděk a mně došlo, jak
přesně vystihují celou jeho životní pouť.

Pan Sapík má velké charisma, a když začne
u stolu vykládat hostům příběhy, které zažil, člověk se nepřestává divit a dobře se baví.
Jak moc však bylo těžké převést jeho živelnost
na stránky knihy?
Jarda je skvělý vypravěč a zábavný společník, člověk
by ho vydržel poslouchat dny a týdny. Jenže zachytit
jeho charisma na papír je velká výzva. Musíte si odmyslet všechny komické prvky, gesta, grimasy, citové zabarvení hlasu a taky jeho jadrný slovník. Ten je
totiž nepublikovatelný. Když tohle všechno škrtnete,
zbydou vám jen myšlenky a fakta. Tady začíná můj
úkol, přetavit osobní kouzlo do slov, poskládat ho do
vět a zaplnit jím stránku po stránce. Dělala jsem, co
umím, výsledek zhodnotí až laskavý čtenář.
Vaše prvotina vyšla před dvěma lety, spisovatelkou jste se stala až ve zralém věku. Co vás k literatuře přivedlo?
Za všechno může můj bratr Marcel, ten nápad byl jeho. Je totiž původním povoláním knihkupec a knížky
jsou jeho celoživotní vášní. Stála jsem tehdy na životní křižovatce, hledala si novou cestu a on mi povídá:
Tak zkus něco napsat, máš talent, mohla bys uspět.
Třeba rozhovor se Zbigniewem Czendlikem, já vás
seznámím. Znělo to jako potrhlá sci-fi, jako by mě nabádal ucházet se o titul Miss Universe. Jsem dyslektik a dysgrafik, napsat správně holou větu je pro mě
drama, něco jako porod. Jenže pak přišli s podobným
názorem další lidé, prý umím formulovat myšlenky

Vladimíra Staňková
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a měla bych psát. To už pojmete podezření, začnete
se ptát: Co Bůh chystá? A pak se z rádia dozvíte, že
váš miláček Bohumil Hrabal začal psát až ve čtyřiceti dvou letech. Myslím, že tahle informace rozhodla.
Našla jsem v sobě odvahu vrhnout se do neznáma,
jednat bláznivě. Výhodou byla i má tehdejší tíživá situace, neměla jsem co ztratit, to se pak člověku lépe
riskuje. Zkrátka jsme s bráchou sedli do auta a vyrazili za Zbyškem do Lanškrouna. Tím začala má spisovatelská dráha, vznikla knížka Postel hospoda kostel a ze
mě se stala vydávaná autorka.
Vaše první kniha se stala bestsellerem, žánr
knižního rozhovoru je zjevně vaše parketa.
Proč jste si tentokrát vybrala právě Jaroslava
Sapíka? Čím vás zaujal?
Po úspěchu první knížky mě oslovilo několik vydavatelů. Chtěli, abych pro ně napsala rozhovor,
padala velice atraktivní jména. Jenže žádné nebylo
to pravé, nemohla jsem si vybrat. Neuměla jsem si
představit, že s některým z těch lidí prožiju rok života. Taková je totiž realita, vždyť já s tím člověkem
vstávám i usínám. Každou jeho větu stokrát přežvýkám, v myšlenkách jsem s ním od rána do večera.
Tehdy znovu zaúřadoval můj bratr, tip na Jardu
Sapíka přišel opět od něj. Už jednou mi dobře poradil, tak jsem se vydala na výzvědy, udělat si vlastní názor. Hned po první schůzce bylo rozhodnuto.
Nadchla mě Jardova vřelost a jeho zas lákalo napsat
knížku. Tak jsme se rovnou pustili do práce.

DOBRÝ ROZHOVOR

Co se týče vašeho prvního vyzpovídaného knižního hosta, dá se říci, že už jen z povahy svého povolání to byl diplomat, u nějž
je „smíření“ skoro pracovním úkolem. Jaroslav Sapík však nejde pro ostré slovo daleko,
očekáváte na knihu Od hospody k hospodě
bouřlivé reakce?
Nutno s tím počítat. Jarda o životě a světě hodně
uvažuje, je tak trochu filozof a má dost kontroverzní názory. Servítky si nebere, říká jen to, co si
opravdu myslí. Když něco považuje za „zhovadilost“ nebo někoho za „hovado“, řekne to naplno.
Ať už se jedná o úředníky evropské unie, překupníky masa pocházejícího z pokusných zvířat, nebo
arogantní hosty. Nebojí se provokovat, stojí si za
svým, jde s kůží na trh. Je to jeho celoživotní přístup, takže myslím, že je na případnou kritiku připraven. Osobně doufám, že bude výsledek podobný jako v případě Zbigniewa Czendlika. Ten také
mluvil dost otevřeně, ale nikdo ho neodsoudil. Ne
všichni čtenáři s jeho názory souhlasili, ale většinou ocenili jeho upřímnost. Věřím, že ani tentokrát nevyvoláme žádné velké pohoršení.
Pan Sapík vzpomíná z kuchařského pohledu
také na dobu za minulého režimu. Na vaře-

ní podle státních norem i na to, proč se tomu
v Ambassadoru vyhnul. Co bylo tehdy jiné a co
třeba úplně stejné jako dnes? Bylo něco, co
vás šokovalo nebo nejvíce překvapilo?
Jsem Husákovo dítě, v době revoluce mi bylo osmnáct. Nejsem tedy úplný Neználek a ledacos si pamatuji. Například restaurace a jídelny známé pod
zkratkou RaJ, rozdělené do cenových skupin. Vím,
jak vypadaly takzvané čtyřky, hojně navštěvované
začouzené putyky. Mám v paměti i prodejny podniku Jednota nebo podobu tehdejšího závodního
stravování. Jarda však působil převážně v exkluzivních podnicích, které byly pro většinu z nás nedostupné. Pracoval pro Interhotely, což byl tak trochu
jiný svět, kde platila odlišná pravidla. Teprve z jeho
vyprávění jsem pochopila dobový kontext, porozuměla souvislostem. Nechci mnoho prozrazovat, ale
vysvětlil mi, proč minulý režim takové provozovny
potřeboval a jaké z toho plynuly výhody. Zajímavé
jsou také okolnosti Jardova působení na Pražském
hradě. Vařil postupně pěti prezidentům, byl takříkajíc přímo u zdroje. Je zkrátka ideálním svědkem
doby, zasvěcený pamětník, který může srovnávat
staré a nové pořádky. Tady vidím jeden z hlavních
půvabů našeho rozhovoru. Jardův pohled na minulost v konfrontaci s viděním současnosti je myslím
atraktivní nejen pro jeho vrstevníky. Má generace
a všechny mladší ročníky se mohou jeho prostřednictvím na chvilku ohlédnout a třeba trochu změnit
názor. Věřím, že nám lidé jako Jarda mohou zprostředkovat svou životní zkušenost, že nám pomohou pochopit naši společnou historii.
Dá se vaše první kniha rozhovorů s touto aktuální nějak srovnat, co se práce na ní týče? Zmiňovala jste už, že pan Czendlik byl rezervovanější.
Krom toho to pro vás bylo podobné, nehledě na
to, jestli se vyptáváte kněze, nebo šéfkuchaře?
Jedna věc byla naprosto stejná, oběma jsem záhy
lezla na nervy. Zbyšek ze mě úplně rostl, všechny
mé otázky mu připadaly pitomé, v ničem se mnou
nesouhlasil. Jen co jsem přijela, už měl po náladě.
Jednou si dokonce přivodil zánět hrtanu, aby se
mnou nemusel mluvit. Později se mi za všechno
omlouval, vyčítal si, že byl nesnesitelný. Ale já se
na něj nikdy nezlobila, vlastně jsem ho chápala. On
nebyl zvyklý se někomu zpovídat, navíc ta dotěrná

ženská zvídavost a jiná logika. Neměl to se mnou
lehké, ale výsledek stál za to. Jarda je větší ranař,
takový bodrý hrubián, člověk od něj snese všechno.
Když se mu něco nelíbilo, poslal mě do patřičných
míst a nakrmil mě nějakou dobrotou.
Pokud jde o obsah, bylo pro mě jednodušší diskutovat s knězem. Jsem věřící, duchovní svět je mi
blízký, znalost tématu byla velkou výhodou. Naivně jsem předpokládala, že Jardův obor také znám.
Chodím přece jíst do restaurací, pár barů už jsem
viděla i nad ránem. Brzy mi došlo, jak moc jsem
se mýlila. Pohled zákazníka nevidí za oponu, neměla jsem tušení, co všechno mi zůstává skryto. Je zajímavé nahlédnout do zákulisí, vyslechnout si profesionála a nechat se zasvětit do tajů
tolik „známého“ řemesla. Člověk pak v hospodě
víc ocení úsměv servírky, vděčněji si pochutná na
dobrém jídle. Jsem ráda, že už vím, jaká je pohostinství řehole. Teď už v každém talíři vidím manšaft lidí a jejich práci.
Kterou část knihy máte nejraději? A máte pocit, tak jak to často bývá, že by se některé kapitoly daly ještě dál rozepisovat a obohacovat
o další příběhy?
Jarda je hluboká studnice, kdyby nás netlačil termín
odevzdání, vyprávíme si dodnes. Je toho hodně, co
se v knížce neobjeví. Některé informace musejí zůstat tajemstvím, jiné by si zasloužily daleko víc prostoru. Tak jsme si slíbili, že bude-li se náš rozhovor
líbit, napíšeme pokračování. Vybrat z knihy jen jednu nejoblíbenější část je opravdu těžké. Jsem stejně jako Jarda staromilec, takže mě hodně zajímalo jeho vyprávění o zašlých časech první republiky.
Vzpomínky na dědu a babičku, příběhy z dětství na
statku. Nejzábavnější je myslím Jardovo vyprávění o služebních cestách do zahraničí. Do Španělska,
do Indie, do Anglie. Stejně tak mě pobavily jeho zážitky s některými hosty, neměla jsem ponětí, kolik
lze v hospodě potkat podivínů.

Pokračování rozhovoru najdete
na našem dobrém blogu
www.knihydobrovsky.cz/blog

„Věřím, že jádrem
dobrého knižního
rozhovoru je vždy
cky příběh, pomůže
mi člověka poznat
a pochopit.“
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Na začátku příprav knihy Postel Hospoda
Kostel jste Zbigniewa Czendlika osobně neznala a v průběhu prací se z vás postupně stali
přátelé. Jak to probíhalo tentokrát?
Podobně, jen mnohem dynamičtěji. S Jardou jsme
si padli do noty okamžitě, jsme totiž stejná krevní
skupina. Zbyšek je přeci jen trochu rezervovanější, chvilku nám trvalo, než jsme se sblížili. Ostatně on měl k ostražitosti dost dobré důvody, vždyť
jsem byla jen zvědavá sestra kamaráda, která v životě nic nenapsala. Vážím si jeho tehdejší důvěry
a jsem moc ráda, že jí nakonec nelitoval. Tentokrát
byla situace jiná, Jarda už věděl, do čeho jde. I já
už jsem měla víc zkušeností, nebála jsem se zeptat
na cokoli. Svou roli jistě sehrál i náš věkový rozdíl. Jarda je o generaci starší, mohl by být můj táta.
Byl tudíž otcovsky shovívavý a mně zase nepřišlo
vhodné se s ním handrkovat. Všechny spory jsme
řešili s humorem. Vlastně jsem si jeden druhého
dobírali tak dlouho, až se z nás stali kamarádi.
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VÁNOČNÍ KAMPAŇ 2018

ZE ZÁKULISÍ NATÁČENÍ

VÁNOČNÍ KAMPANĚ
KNIHY DOBROVSKÝ 2018
V jarním čísle magazínu DOBRO.DRUH jsme vás vzali do zákulisí natáčení knižních trailerů.
Jelikož u vás, našich milých čtenářů, sklidil velký úspěch, rozhodli jsme se v tomto čísle poodhalit
další roušku tajemství tvorby videí. A jaké jiné téma v tomto ročním období zvolit,
než právě loňskou vánoční kampaň?
T

DOBRO.DRUH

Stvořili jsme 5 různých vánočních
videí, jejichž cílem bylo ukázat,
jak jednoduše se my čtenáři
dokážeme ponořit do knížek
a zapomenout na čas. Nyní
vám odhalíme zákulisí jejich
natáčení, abyste se mohli pobavit
a zároveň přesvědčit o tom, že
práce video makera není zrovna
procházka růžovou zahradou.
Pozor, humorná a poutavá
výprava právě začíná!
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MAMINKA
V tomto videu si čte maminka Cizinku, takže
se její představy odehrávají na historickém
bálu. K jeho realizaci jsme potřebovali velké
množství komparzistů i kostýmů ušitých na
míru, což pro nás znamenalo organizačně

Dagmar Topolová a Štěpán Zahálka

F

Kreativní bojovníci

nejnáročnější natáčení. Role komparzu se
ujali kolegové z řad grafiků a naši přátelé.
Kostýmy připravila skvělá Šárka Tóthová
z Šáruš history fashion. Dala si na nich skutečně záležet, a tak jejich příprava a ušití
zabraly 3 měsíce. Šárka nás pak v den natáčení dokonce přijela i nalíčit a učesat.
Jako lokaci jsme si vybrali chodbu bývalého Záložního a úvěrového ústavu Hradec
Králové. Kvůli nedorozumění s nájemci
objektu jsme měli problém s tím, že nás
z prostoru vyháněli o něco dřív, než jak zněla
dohoda s městem. I tak se nám naštěstí
podařilo natočit vše potřebné za relativně krátký čas.

TATÍNEK
V této scéně se zaměříme na kapra. Ten
totiž odmítal pózovat, což nám natáčení

zrovna dvakrát neulehčilo. Kdo nám ale
velmi pomohl, byl Lukáš Procházka, který
pro nás nakreslil pozadí ve stylu filmů od
Karla Zemana. Za kostýmy děkujeme Míše
Šmídové. Hlavního představitele, tedy
tatínka, ztvárnil režisér jednoho divadla.
Chválil, jak máme vše připravené. Na obtíž
mu byl akorát počet záběrů, které jsme natočili, než jsme byli s výsledkem spokojeni.

CHLAPEC
Ve videu s malým kouzelníkem figuruje roztomilý bílý králíček, kterého nám pro natáčení zapůjčila ZOO Stěžery. Člověk by si
řekl, že tohle zvířátko je neposedné a nezůstane chvilku v klidu. Ukázalo se, že to není
pravda. Králíček nás dlouhé desítky minut
nechal čekat, než konečně vylezl z klobouku
a zůstal stát na místě.

VÁNOČNÍ KAMPAŇ 2018
Co se týká lokace, původně jsme mysleli, že
tuto scénu natočíme v některých z hradeckých divadel. Žádné z nich ale nemělo pěknou
oponu, a tak naše kolegyně Míša Šmídová
koupila látku a ušila vlastní.

BABIČKA
Pro natáčení videa s babičkou ve stylu Sherlocka Holmese jsme si vybrali povodí Labe.
Z toho důvodu jsme museli získat potřebná
povolení. Bylo nutné zaplatit poplatek za
zábor veřejného prostranství a podstoupit
další byrokratické formality. Jakmile se povolení podařilo získat, vrhli jsme se na samotné
natáčení. Bohužel hned na začátku jsme se
museli potýkat s nedostatkem elektrických
zásuvek pro osvětlení scény, což si žádalo
další pomoc od města Hradec Králové.

DĚDEČEK
Video začíná ve válečných zákopech. Kulisy
vznikly na dvoře u Kreativních bojovníků, kde
je Štěpán s Míšou společně usilovně stavěli.
Zajímavé je, že výkop není vyhlouben v zemi,
ale je postaven ze stěn různých klád, které
jsme podepřeli. A prozradíme také, že zákop
nedosahuje tak velké rozlohy jako ve videu,
ale díky optickému klamu tak působí. Přední
stěny ve skutečnosti neměří více jak 50 cm.

Co se týká vizuální stránky, dobové kostýmy
nám ušil na míru skvělý Dominik Navrátil a pár kousků nám zapůjčilo Klicperovo
divadlo. Na místě jsme postavili mnoho
rekvizit zakrývajících výdobytky 21. století.
Plně vybavený historický stánek zahladil
stopy po elektrické přípojce, plakáty zastínily posprejovanou zeď, lucerny, svíčky
a další drobné rekvizity ukryly světla zabudovaná ve schodišti.
Při finálním střihu se nám zdálo, že není
úplně jasné, komu babička podkopává nohy.
Proto jsme přidali do namluveného hlasu
i větu „Vrať to, ty zloději!” Původně jsme si
mysleli, že nemá cenu objednávat celý voiceover kvůli několika slovům, a tak jsme ho
zkoušeli namluvit v kanceláři sami. Po pár
pokusech bylo zřejmé, že na to naše hlasové
dovednosti nestačí a že se nemohou srovnávat ze zkušenými profesionály. Proto jsme si
voiceover nakonec nechali namluvit.

Při natáčení jsme si museli poradit také
s denní dobou. Jelikož se mělo jednat o noční
scénu, ale pán, který ztvárnil roli dědečka
chodil o večerech hrát do divadla, jsme
museli nakoupit zatemňovací látku a celý
dvůr ztmavit. V záběru se také objevuje plápolající oheň, což způsobilo, že všichni na
scéně pěkně načichli kouřem.

ZÁVĚREČNÁ SCÉNA
Při natáčení závěrečných bytových scén si na
nás chodili stěžovat sousedé. Údajně jsme se
při práci až moc nahlas smáli a oni nemohli
spát. Také jsme museli vyřešit absenci okna,
které je dominantním prvkem finální scény.
Vytvořili jsme ho svépomocí speciálním
postřikem, který simuluje mráz. Bohužel,
jeho velkou nevýhodou je velmi silný zápach
ve vnitřních prostorách.

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

A odkud jsme vzali kostýmy a vojáky? Ty nám
zapůjčil 5. prapor polních myslivců a zároveň
nám pomohl dovybavit zákop potřebnými
rekvizitami. Vojenské modely umístěné v bytě
nám zapůjčil Josef Končický, vášnivý modelář
a dědeček režiséra spotů Štěpána Zahálky.
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DVA LIDÉ. DESET ŠANCÍ.
JEDNA NEZAPOMENUTELNÁ STORY!
Sledujte příběh Laurie a Jacka během deseti let plných lásky,
přátelství a zlomených srdcí.
OPRAVDU LÁSKA
NA PRVNÍ POHLED
NEEXISTUJE?
Laurie si je jistá, že člověk se na první pohled
zamilovat prostě nemůže. Život přece není
scéna z romantického filmu, že? Ale jednoho

šedivého prosincového dne si z okna londýnského autobusu všimne muže. A on si
všimne jí. Ten magický moment, kdy se jeden
druhému podívají do očí… A vzápětí autobus
i s Laurie ze zastávky odjíždí. Je jí jasné, že
toho blonďáka se zelenomodrýma očima
už nikdy neuvidí. Přesto jej po celý další rok
hledá na každé zastávce a v každé kavárně

v Londýně. Ale marně. Co na tom záleží?
Jenže na vánočním večírku jí její nejlepší
kamarádka Sarah představí svého nového
partnera Jacka. Prý je to láska jejího života.
Jack ovšem není nikdo jiný než „blonďák
ze zastávky“. Laurie se rozhodne jít Sarah
z cesty a žít si svůj vlastní život. Ale co když
má osud jiné plány?

Cosmopolis, cena: 389 Kč

Povzbud
a dojemný ivý
rom
přesně tak án,
o
jaký potře vý,
bujete
na uprše
a chladné né
večery!

„Laurie,“ otočí se ke mně Sara, celá nervózní a rozzářená.
„Tohle je Jack. Jacku, to je Laurie. Moje Laurie,“ dodá důrazně.
Otevřu pusu, abych ho pozdravila, a pak se mu podívám do obličeje. Srdce mi vyletí do krku a mám pocit, jako by mi někdo přiložil
na prsa elektrody a pustil do mě plnou dávku. Nejsem schopná
vydat ze sebe jediný zvuk. Já ho znám. Mám pocit, že jsem ho viděla ani ne před týdnem – poprvé a naposledy. Ne tu chvilku před
dvanácti měsíci, kdy se mi na horní plošině autobusu při pohledu
na něj zastavilo srdce.
„Laurie.“ Vysloví moje jméno a mně je do pláče samou úlevou, že je
konečně tady. Bude to znít šíleně, ale celý poslední rok jsem si přála
náhodou ho potkat, doufala jsem, že na něj narazím. A teď je tady.
Pásla jsem po něm pohledem v davech na ulicích, hledala jsem ho
po barech a kavárnách. Skoro už jsem vzdala naději, že toho kluka
z autobusu někdy najdu, ačkoli Sara tvrdí, že o něm bájím tak
vytrvale, že by ho sama poznala.

DOBRO.DRUH

Z OHLASŮ NA KNIHU
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„Do téhle knihy se
bláznivě zamilujete.“
– Reese Witherspoonová

„Smála jsem se,
plakala a křičela na
hlavní postavy.“

„Krásný příběh o přátelství.
Tak dobře napsaný, reálné
a živé postavy. Je to skvělé.“

– Amazon.co.uk

– Amazon.co.uk

„Tomu říkám
 ávyková kniha.
n
Prostě ji nemůžete dát
z ruky ani na vteřinu.“
– Goodreads.com

(Vá)noční můra
každého knihomola
Vánoce, svátky klidu, míru, lásky, pohody a spousty volného času. Času, během kterého si uvaříte kakao,
sednete si do oblíbeného křesla a začnete si číst. Zní to jako idylka, viďte? Jenže jak už to tak bývá,
realita se často pohybuje někde úplně jinde a knihomolí neštěstí je na světě. Podívejte se s námi na deset
strastí, se kterými se čtenáři musí potýkat (nejen) o Vánocích.
T

1

Dagmar Topolová

Spánek je mocnější než čtení

Knihu vám někdo zabaví hned u stromečku

Otevřete si knihu a začnete si číst – konečně po všem tom
stresu z předvánočního období. Jenže se ve vás začne probouzet únava. Netrvá to dlouho a tahle mrška zařídí, že
se vám začnou klížit oči. Snažíte se statečně bojovat, ale
únava vítězí a vy se ocitáte ve snovém světě, zatímco kniha padá s žuchnutím na zem.

Pokud nejste v rodině jediný knihomol, může dojít i k této situaci: Rozbalíte si knihu, po které tak dlouho toužíte,
ale ještě u stromečku vám ji někdo zabaví, protože si ji
musí nutně přečíst.

6

Dostanete něco, co vůbec nečtete
Rodina si žádá vaši společnost
Konečně máte vytoužený čas na čtení, ale rodina to vidí
z jiného úhlu pohledu – konečně máte čas na to být spolu. Proto si vás neustále někdo z nich žádá v obýváku,
v kuchyni nebo v jiných místnostech, kde se dají hrát deskové hry, popíjet čaj a klábosit o všem možném – hlavně
pořádně dlouho.

U štědrovečerní večeře si nemůžete číst
Spousta knihomolů si při jídle ráda čte. Bohužel, u štědrovečerní večeře je to tabu. Ale berte to z té lepší stránky.
Alespoň se vyhnete nejen naštvaným pohledům členům
rodiny, ale i zapatlaným stránkám bramborovým salátem
nebo jejich vzplanutí od svíček na adventním věnci.

Konečně přišel čas rozbalování dárků. Sedíte u stromečku a prohlížíte si všechny ty krásně zabalené dárečky. Pak
narazíte na jeden, který vypadá jako knížka. Nadšeně se
pustíte do jeho rozbalování, abyste rázem zjistili, že vám
Ježíšek nadělil kazetu s kosmetikou.

Pod stromečkem nenajdete žádné knihy
Tohle je snad ta nejhorší (vá)noční můra, jakou může
knihomol prožít. Rozbalíte si všechny dárečky, ale ani jeden z nich není kniha. Pravděpodobnost vzniku této situace se zvyšuje, pokud snad náhodou pracujete v knihkupectví (my bychom mohli vyprávět).

Dostanete druhý díl série, aniž byste
četli ten první

Nahmatáte pod stromečkem knížku,
co není knížka

5

8

7

4

I když si rodina zapamatovala, jaký žánr upřednostňujete,
jaké téma, a dokonce i jakou máte rádi sérii, nevychytala,
který díl už máte v knihovničce. Takže dostanete druhý,
třetí nebo bůh ví kolikátý díl, což by tak moc nevadilo,
pokud byste se nechtěli pustit hned do čtení. Mezi svátky
je v knihkupectvích zavřeno, takže si předchozí díl nemůžete koupit. Tomu říkáme mučení!

Několik stejných knih pod stromečkem

Chcete si číst, ale v TV běží pohádky

Řekli jste neprozřetelně celé rodině i přátelům, že byste si k Vánocům moc přáli Stranger Things: Temný experiment? Jak sami vidíte, byla to velká chyba říct si jen
o jeden titul. Rodinní příslušníci se mezi sebou očividně
nedomluvili a vám se pod stromečkem Stranger Things
sešly hned třikrát.

K Vánocům neodmyslitelně patří i pohádky. Popelka, Císařův pekař – Pekařův císař, Mrazík, S čerty nejsou žerty
a další. Každý z nás je viděl alespoň desetkrát, ale ani tak
jim nejde odolat. Když z obýváku zazní „JE TO REBEL!“
nevydržíte to pokušení, odložíte knížku a vyjdete vstříc
audiovizuálnímu dobrodružství.

10
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Jste náruživým čtenářem fantasy, ale dostanete ženský
román? Vyžíváte se v krvavých vraždách, ale pod stromečkem najdete sci-fi příběh? Na první pohled je to smutné,
ale nepropadejte panice a chmurným myšlenkám, že vás
vaše rodina nezná! Naopak. Přijměte výzvu přečíst si něco úplně nového a zapojte se do výzvy #tojanectu.
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T

Lucie Černá

LOUTKOVÉ DIVADLO
Působivý název a podmanivá obálka, dokáže
však konkurovat mnoha thrillerům a detektivkám, jež v současné době vycházejí? Umí
ještě autoři přijít s něčím novým? Odpovědí
je ano a přesvědčí vás o tom M. W. Craven,
jehož tvorba si získá čtenáře zamilované do
Kaštánka, knih Roberta Bryndzy nebo třeba
fanoušky autora Roberta Bakera.
Loutkové divadlo je vystavené jako
klasická detektivka – chronologicky
vyprávěna z pohledu jedné postavy,
žádné flashbacky do minulosti, žádné
kapitoly z pohledu vraha. Věřte, že ač
se to zpočátku může jevit jako trochu
nudné, právě tato tradiční výstavba drží
čtenáře v napětí, které po celou dobu
neustále přiostřuje.

Vendeta, cena: 399 Kč

Tým vyšetřovatelů je neobvyklý – tvoří
ho různorodá dvojice – suspendovaný
detektiv Washington Poe a nadprůměrně inteligentní Tilly Bradshawová. Autor

SEDM SMRTÍ EVELYN HARDCASTLOVÉ

DOBRO.DRUH

Máte rádi záhady, historické příběhy, vznešená
sídla a Agathu Christie? Sedm smrtí Evelyn Hardcastlové totiž dokonale uspokojí všechny duše,
které po něčem podobném prahnou. Tato kniha
je skutečně neobyčejná, o záhadné vraždě si totiž
přečtete hned několikrát, avšak vždy z pohledu
jiného zúčastněného. Jistě vás napadlo, že se zde
nabízí přirovnání k filmům Na Hromnice o den
více nebo hororu Všechno nejlepší.
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Na prvních stránkách příběhu nás přivítá zmatený
muž bloudící lesem, který neví nic o tom, kdo je,
kde je a proč se ocitl v této nezáviděníhodné situaci. Věří totiž, že viděl vraždu mladé ženy jménem
Anna, ale ani zde si není jistý, jak se mu informace
i jméno zavražděné dostala na mysl. Brzy se ocitá
na panství Blackheath u rodiny Hardcastlů, kde ho
všichni znají a zdá se, že nikdo není příliš rozčarován jeho stavem. Jako kdyby tu všichni ztrátu
paměti vnímali jako něco běžného…

Navíc Evelyn Hardcastlová na začátku
s naším zmateným Sebastianem Bellem
skutečně mluví. Dokonce je v centru
pozornosti mnohých dalších hostů na
Blackheath. A přesto zemře a vypadá to,
že nikdo neví jak. Rozklíčovat tuto otázku
a vymanit se ze všech šílených událostí
poslední doby musí právě onen zmatený
muž, který se na začátku příběhu toulal
po lese. Je to ale vůbec možné? A jaké
to je prožívat stejný den stále znovu,
pokaždé v jiné kůži?
Začtěte se do tajuplného netradičního díla s nádechem starých
britských detektivek, hledejte
v knihkupectvích knihu Sedm
smrtí Evelyn Hardcastlové!

zvolil charaktery postav opravdu výborně – ona
je geniální a vše vidí pouze skrz matematické
vzorce, ale v praktickém životě a mezilidských
vztazích je nepoužitelná, on si chtěl užívat
volné chvíle, avšak tento plán mu překazila
jedna nemilá skutečnost – byla nalezena mrtvola, jež měla na těle vypálené číslo 5 a jeho
jméno. A u jednoho uhořelého těla nezůstane.
Spalovač řádí dál.
Dialogům nechybí vtip a lehkost, což čtenáři
ocení především proto, že kniha se zabývá
i závažnějšími tématy, kterými je obchodování
s dětmi, ovlivňování, síla lidí, kteří jsou u moci
a mnohé věci, které dokáží člověka potrápit
především pro bezmoc, kterou cítí…
Pokud toužíte po detektivce, od které se
nebudete moci odtrhnout, a přesto vás neláká
představa žádného tuctového jednoduchého
čtení, vsaďte na Loutkové divadlo. Potěší nejen
hlavní zápletkou, ale i skvěle vykreslenými
vztahy a emocemi postav.

Vendeta,
cena: 399
Kč

ROZHOVOR S KNIHKUPCEM

ROZHOVOR
S VEDOUCÍ PRODEJNY

JITKOU SAVULOVOU
V Galerii Vaňkovka najdete naše druhé brněnské
knihkupectví. Většinou se zmiňujeme o tom větším na
Joštově, ale byla by velká škoda upozadit toto menší,
avšak neméně útulné knihkupectví. Vyzpovídali jsme zde
Jitku Savulovou, vedoucí prodejny. Dozvíte se, jaký je její
denní režim mezi knihami, ale i jak se prodejna připravuje
na nadcházející vánoční sezónu.
T

Kateřina Svobodová
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Na úplný úvod – popsala byste nám Vaši každodenní náplň práce na prodejně?
Každý den je jiný. Nicméně každé ráno začínáme
krátkou poradou s knihkupci. Řekneme si priority
dne, tzn. probereme novinky, vystavení, doplněnost, prodejnost top titulů, informujeme se o akcích, pokud nějaké probíhají atd. Na závěr si popřejeme úspěšný den. Pozitivní nálada na pracovišti
je pro mě velmi důležitá. Pokud je dobrá nálada,
všechny pracovní povinnosti jdou s úsměvem.

DOBRO.DRUH

Kdy jste poprvé uvažovala nad zaměstnáním
v knihkupectví? Byl to Váš sen, anebo Vás mezi
knižní regály zanesla spíše náhoda?
Do knihkupectví mě nezanesla ani náhoda ani to
nebyl můj sen. Mezi regály s knihami mě zanesl můj
bratr, který zde také pracuje. Takže jsem po 19 letech u jedné firmy vyskočila z rozjetého vlaku, naskočila do vlaku Dobrovského a už skoro rok v něm
jedu plnou parou vpřed. Jsem za to velmi ráda a těším se co přinese čas.
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Jaké jsou podle Vás aktuální čtenářské
trendy? Po kterých knihách se zákazníci
shánějí nejvíce?
Knižní trendy se docela mění, ale rozhodně spoustu
let vládne severská literatura a detektivky. Velkým
trendem byly antistresové omalovánky a teď třeba
i motivační literatura. Já doufám, že by se mohlo
trendem stát to, že se nějaká kniha zúčastní charitativního projektu, jako je to teď v případě knihy
Gump – Pes, který naučil lidi žít.
Jak se knihkupectví připravuje na vánoční sezónu? Je to bezesporu náročné
a hektické období…

Ano, vánoční období je náročné a jako správný obchodník si uvědomuji, že to je nejdůležitější období
v roce, takže se nesmí podcenit. I u nás na Vaňkovce nespíme a už teď připravujeme rozpisy směn na
toto období, plánujeme noční doplňování, oslovujeme brigádníky, abychom zajistili zákazníkovi rychlou obslužnost a doplněnost prodejny. Tyto Vánoce
budeme mít poprvé výdej e-shopových objednávek,
a i když nemůžeme čerpat z historie a tedy nevíme,
jak se e-shop zachová u nás, určitě se personálně
připravíme i tam. Co se týká neknižního sortimentu, je to velmi důležitá část, která se nesmí podcenit, protože hry jsou u zákazníků velmi oblíbeným
vánočním dárkem. A nesmím zapomenout na sklad,
tam to vše začíná, protože dobře organizovaný
sklad je základ.
Jaké knihy Vás v poslední době opravdu oslovily a doporučila byste je také
ostatním čtenářům?
Docela nedávno jsem dočetla knihu Tajemství sídla
Craven Manor od Darcy Coates a také mám přečtenou její knihu Duch domů Ashburnů. Tyto knihy
bych doporučila všem, kteří mají rádi hororové příběhy a rádi se bojí. Já jsem se tedy krásně bála.
Pamatujete si na nějakou skutečně bizarní situaci, která se Vám v knihkupectví přihodila
a kterou jen tak z hlavy nevymažete?
Obsluhovala jsem zákazníka, který chtěl knihu
z oblasti zahradnictví. Koukali jsme na různé knihy
o kytkách a zahradách, až se pánovi jedna líbila. Bohužel u nás na prodejně nebyla, ale u kolegů na naší
druhé prodejně v Brně byla.
A tak jsme pánovi řekla: „U nás tuto knihu nemáme, ale naše druhé zahradnictví na Joštově má
3 kusy.“ Nastala chvilka ticha, já si uvědomila, co
jsem řekla, a společně jsme se s pánem zasmáli.
Každopádně zákazník odcházel s úsměvem.
Jaká jste čtenářka Vy? Čtete v každé volné
chvíli anebo po celém dni mezi knihami dáváte
přednost raději jiným aktivitám?
Jelikož mám 11letou dceru, tak čtu hlavně s ní.
Takže znám všechny Deníky malého Minecrafťáka, komiksy Hildy, Půlnoční gang, obecně knihy od
Davida Walliamse jsou pro děti velmi čtivé. A teď

momentálně máme rozečtenou povinnou četbu
Staré řecké báje a pověsti. Já sama právě čtu knihu
Nevítaný host. Takže čas na knihu se vždy najde.
Ve volném čase ráda jezdím na kole, relaxuji hlavně poslechem hudby, návštěvou divadla, momentálně se těšíme na muzikál Mamma Mia a s dcerou
chodíme na jógu.
S jakou literární postavou byste se nikdy nechtěla setkat a proč?
V živé paměti mám ještě postavu Elizu z knihy Tajemství sídla Craven Manor a s tou bych se fakt
potkat nechtěla. Proč a kdo to je, nechám zahalené tajemstvím.
Pokud byste nepracovala v knihkupectví, jakou
profesi byste si ráda vyzkoušela a proč?
Pokud bych si mohla vybrat bez jakéhokoliv ohledu,
tak bych chtěla v podhůří Jeseníků provozovat nějaký příjemný penzion. Takže bych asi ráda zkusila
oblast cestovního ruchu.

„Mám ráda hory hlavně
v letních měsících a konkrétně
Jesenicko je moje srdcovka.“
Jaké aspekty musí splňovat kniha, aby byla
podle Vás kvalitní literaturou?
Měla by svého čtenáře chytnout a nepustit ho.
Vtáhnout ho do děje tak, aby se cítil jako hlavní hrdina. Kvalitní literatura by nás měla i poučit
a zanechat v nás něco, nad čím budeme třeba i přemýšlet a hloubat.

KDE NÁS NAJDETE
Po–So
Ne

09:00–21:00
10:00–20:00

Knihy Dobrovský
Galerie Vaňkovka
Ve Vaňkovce 1
602 00 Brno

Fotograﬁe, glosy, analýzy,
reportáže v monumentální knize

Mediální partner

Pamětníci si vzpomenou,
ostatní se konečně dovědí,
jak to bylo doopravdy

MALÉ DOBRO.TÉMA

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ:
Jak ho konečně dodržet?
T

Dagmar Topolová

Nový rok s sebou přináší mnohé – kocovinu ze silvestrovské párty,
břichabol ze svátečního přejídání se a v neposlední řadě rozjímání.
Rekapitulujeme předchozí rok, říkáme si, co se nám povedlo, co
nás rozesmálo a na co nikdy nezapomeneme. Ve vlastním filozofování ale většinou převládá myšlenka: „Zase jsem nedodržel/a svoje předsevzetí!“ Všichni to známe.
Vezmeme si například do hlavy, že
v novém roce zhubneme. Prvních 14 dní
si huntujeme tělo v posilovně a tlačíme se
mezi ostatními namotivovanými snaživci,
které to, stejně jako nás, do konce ledna
přejde. Chceme jíst zdravěji, ale po týdnu,
na salátech a cizrně se ládujeme pizzou
a burgerem. Naše výmluvy a lenost jsou
zkrátka silnější než výčitky svědomí.

Co to ale tentokrát udělat jinak
a všechny ty výmluvy zadupat do země
a konečně doběhnout do cíle? Vybrali
jsme pro vás několik chytrých a inspirativních knížek, které vám na cestě
jménem „Tentokrát se na to nevykašlu“,
opravdu pomohou. Držíme palce!

Via
Cena: 349 Kč

Budu se méně
stresovat a začnu žít
Máte pocit, že váš život je prostoupený především stresem a starostmi? Přijde vám, že
nežijete, ale jen přežíváte? Zkuste zpomalit a hodit se do klidu. Uvědomte si, že život
nejsou jen škola, práce, složenky a naštvané obličeje nespokojených lidí kolem vás!
Následující publikace vám otevřou oči a pomohou vlít novou energii do žil.

DOBRO.DRUH

Odse*te se
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„Vypadněte ze své hlavy a začněte žít“ –
to je hlavní motto knihy s příznačným
názvem „Odse*te se“. Pokud máte pocit,
že si razíte cestu životem, ale ve skutečnosti se nikdy nikam nedostanete, je
tohle čtení přesně pro vás. Málokdo totiž
ví, že největší překážka, která nás dělí od
šťastnějšího života, jsme my sami. Klíč ke
všem, po čem jsme kdy toužili, se skrývá
právě v našem nitru. Odse*te se je užitečná kniha pro poražené a rezignované –
je to manifest skutečné životní změny
a probuzení vašeho já.

Důmyslné umění, jak
mít všechno u pr**le
„K čertu s pozitivismem. Buďme upřímní,
když něco stojí za ho*no, tak si to přiznejme a naučme se s tím žít,“ říká Mark
Manson, autor knihy Důmyslné umění,
jak mít všechno u pr**le. Podle vědeckých
výzkumů totiž šťastnější život nespočívá
ve schopnosti proměnit hromadu citrónů
ve sladkou limonádu, ale naučit se s tou
kyselou příchutí na jazyku zkrátka žít. Pozitivní nálada za každé situace je tak trochu
utopie, souhlasíte? Každý z nás dělá chyby
a setkává se s nepřízní osudu. Není důležité
předstírat, že se to nestalo, ale soustředit se
na to, co je opravdu důležité.

Knihy Omega
Cena: 329 Kč
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jste se našli v první či druhé skupině cestovatelů, máme pro vás dvě velice inspirující publikace, které vám zprostředkují dechberoucí
zážitek z míst netušených krás.

Nejkrásnější procházky

Via
Cena: 299 Kč

Začnu
se chovat
ekologicky
Ekologie, udržitelná domácnost, plasty, zero
waste – všechny tyto pojmy se v poslední
době ozývají z médií i sociálních sítí. Snaží
se nás vést k zodpovědnějšímu chování vůči
sobě i planetě a jejich hlas je opravdu silný.
Pokud tato cesta láká i vás, ale zároveň se
děsíte případných složitostí, máme pro vás
skvělou knížku.

Tato kniha vás zavede na 80 krásných destinací celého světa, přístupných pouze jedním
jediným způsobem: chůzí. Ke každé z nich
poskytuje podrobné informace, týkající
se hlavní trasy a různých variant, nejlepšího období, výbavy, překážek, a míst, která
si nesmíte nechat ujít. Vydejte se na pouť
svatého Jakuba, prozkoumejte řeku Colorado, zavítejte do tropického údolí Kapverd,
objevujte Himaláje nebo se rozvalte na rozkvetlé islandské louce. Na tenhle zážitek jen
tak nezapomenete.

Kulturní dědictví
UNESCO
UNESCO je organizace, která zastřešuje
všechny kulturní a přírodní památky mimořádného významu. Jejím cílem je ochrana společného dědictví lidstva. S touto knihou, alespoň
pomyslně, procestujete 88 překrásných míst,
která patří na seznam UNESCO. Těšit se

můžete nejen na památky našich sousedů
napříč Evropou, ale i na ty exotické. Prozkoumejte Spišský hrad, Náměstí zázraků, egyptské pyramidy, Tádž Mahal, Persepolis a vydejte
se ještě dál! Objevte poklady civilizace, které
vzdávají hold lidské vynalézavosti a kreativitě.

Začnu cvičit
a zdravě jíst
„Od pondělí začínám cvičit / běhat /
zdravě jíst“. No určitě! Také tuhle větu
používáte nebo ji při nejmenším slýcháváte od svých blízkých. A víte, jak to
s ambicemi dotyčného obvykle dopadne?
Bledě. Aktivity naplánované na pondělí
přeruší nenadálá událost, špatné počasí
nebo nálada. Další pondělí se opět něco
pokazí a stejně neúspěšně ho následuje
i pondělí příští. Proto pro vás máme
jednu radu: pokud ve svém životě chcete
něco změnit, začněte s tím hned, dokud
jste plní nadšení a odhodlání. Nečekejte
na zítra, na pondělí nebo na příští měsíc.
Nemuseli byste totiž nikdy začít.

Eco-friendly domov

Knihy Omega
Cena: 799 Kč

Začnu cestovat
Dali jste si předsevzetí, že začnete cestovat, ale mainstreamové destinace jako Paříž,
Londýn, Řím a další, turisty přetékající
oblasti, vás nelákají? Nebo naopak patříte
mezi nadšené jedince, kteří touží spatřit
všechny proslulé památkové velikány? Ať už

Knihy Omega
Cena: 799 Kč

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Tento inspirativní a praktický průvodce
vám obrátí pohled na svět o 180° a pomůže
vám krok za krokem změnit nejen váš styl
bydlení. Christine Liu, odbornice na téma
udržitelného životního stylu, s vámi projde
jednotlivé místnosti vašeho domu – obývák,
kuchyň, ložnici a koupelnu – a nabídne nenásilné tipy a triky díky nimž změníte styl
života. Díky této knize dokážete například
vyrobit svou vlastní zubní pastu, vydat se na
cestu obnovitelných zdrojů energie, omezit
spotřebu plastů, založit si vlastní bylinkovou zahradu, nebo upcyklovat staré kusy
nábytku – existuje mnoho větších či menších
kroků ke změně, které se díky této knize
můžete vydat vstříc.

57

MALÉ DOBRO.TÉMA
dohromady, odzvonilo. Autorka v knize
nabízí tréninkový plán na celých devět
měsíců – od úplných začátků a nulové fyzičky
po práci s posilovacím náčiním vyšší váhy.
Všechny cviky jsou v knize vysvětleny spolu
s jednoduššími i těžšími variantami a opatřeny podrobným fotografickým průvodcem. Za necelý rok můžete proměnit své
tělo a nalézt svou sílu při použití základních
pomůcek, jako jsou vlastní váha, činky, kettlebell a medicinbal.

Jóga: Váš průvodce
domácí praxí

Knihy Omega
Cena: 299 Kč

Knihy Omega
Cena: 499 Kč

Když se chcete protáhnout a zároveň duševně
relaxovat, jóga je ideálním způsobem, jak
tohoto cíle dosáhnout. Kniha Jóga: Váš průvodce domácí praxí vám ukáže, jak získat
pružné a zdravé tělo a spokojenou mysl. Od
úplných začátků a zatuhlého těla po obtížnější varianty cviků. Kniha dobře poslouží
začátečníkům i pokročilým praktikujícím.
Samozřejmě nechybí ani kapitoly o správném
dýchání a meditaci, které jsou nedílnou součástí jógové praxe. Seznámíte se také s principy správné výživy a můžete využít průvodce
postupným přechodem na vegetariánskou
stravu, s chutnými recepty do začátku.

Lahodně s Ellou:
Veganská kuchařka
Knihy Omega
Cena: 499 Kč

Knihy Omega
Cena: 399 Kč
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Běhání pro
špičkový výkon
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Výborná publikace nabušená radami a vědomostmi, která nadchne nejen úplné začátečníky, ale i pokročilé. Díky ní se dozvíte, proč
má smysl s běháním začít, dokážete určit,
v jaké jste kondici, co si máte vzít na sebe
a jak postupovat při výběru běžeckých bot.
Nechybí ani praktické části o protahování,
tréninku, správné výživě, dýchání, a dokonce
i o přípravě na závody. S touto knihou vám
zkrátka nic neuteče.

Ukaž svou sílu:
Posilování pro ženy
Posilování už dávno není doménou mužů.
Době, kdy ženy a vyrýsované svaly nešly

Ella Woodwardová (Mills) je populární
veganskou foodbloggerkou. Na cestu rostlinné stravy se vydala kvůli zdravotním
obtížím, jejichž příčinu nebyli lékaři dlouhou
dobu schopni rozpoznat. Po čase se její zdravotní stav otočil o 180° a Ella se rozhodla
založit vlastní blog i s recepty, aby pomohla
dalším lidem. Nyní má na svém kontě 4
úspěšné kuchařky. Nejnovější, Lahodně
s Ellou: Veganská kuchařka, obsahuje 100
jednoduchých a chutných receptů veganské
kuchyně, ke kterým si najde cestičku i zarytý
masožrout. Knihu samozřejmě doplňují fotografie, po kterých se vám začnou sbíhat sliny,
a osobní příběhy ze zákulisí Ellina života.

Dědečkovy vzpomínky
Toto vzpomínkové album je vytvořeno tak,
aby vašemu dědečkovi prostřednictvím
otázek a obrázků umožnilo znovu projít
svým životem od dětství po současnost,
a vám pomohlo uvědomit si, že jeho příběh je
a navěky bude součástí toho vašeho.

Babiččiny vzpomínky
Vzpomínkové album ve verzi pro babičky je
plné otázek, které umožní vaší babičce prostřednictvím otázek a obrázků znovu projít
svým životem od dětství po současnost,
a vám pomůže uvědomit si, že její příběh je
a navěky bude součástí toho vašeho.

Naše svatba
Váš svatební den bude plný nezapomenutelných momentů a toto album s nádhernými
ilustracemi Claudie Bordin vytvořené ve spolupráci se zkušenou svatební koordinátorkou
Florianou Brianti vám umožní si je všechny
zaznamenat. Výběr šatů, květinové výzdoby,
svědků, pozvánek, věnování pozornosti
různým detailům – všechny tyto momenty
jsou nezbytnou součástí svatebních příprav. Vy
máte nyní možnost zapsat si je nejen do svých
srdcí, ale i do tohoto alba tak, abyste na ně
s láskou vzpomínali, kdykoliv si budete přát.

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

Budu trávit více
času s rodinou
„Ne, babi, tenhle víkend nepřijedu. Nemám
čas.“ Poznáváte se v této větě a mnoha
dalších? Pak je na čase se zamyslet, jestli svou
rodinu tak trochu nezanedbáváte. Jak se říká,
na světě jsme jen jednou a nikdy nevíme,
kdy toho druhého vidíme naposledy. Proto
si alespoň občas najděte chvíli na společné
zážitky a jejich rekapitulaci – třeba s některým z následujících 3 deníků.

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

YOUNG ADULT LITERATURA

NAKLADATELSKY' DŮM GRADA VYDÁVÁ
NOVOU EDICI YOUNG ADULT LITERATURY
Nakladatelský dům Grada přichází na trh s novou edicí zaměřenou na příznivce žánru young adult.
Autoři píšící tento typ literatury bývají často podceňováni. V první fázi projektu se proto zaměřuje
právě na mladé české autorky, které mají šanci ukázat, že tuzemská tvorba má v tomto směru co říct
a dokáže se vyrovnat zahraniční produkci. Čtenáři se tak mohou těšit hned na čtyři knižní novinky.

ČTYŘI AUTORKY, ČTYŘI ŽÁNRY

T

Proužek edice Cosmopolis Young Adult hrdě ponese rovnou čtveřice knih
tuzemských autorek. Každá z nich se přitom řadí do jiného žánru, a tak by si na své
měli přijít milovníci napětí, fantasy, romantiky i psychothrillerů.

Redaktor nakladatelství Grada
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V ZAJETÍ VLČÍCH MÁKŮ
Dominika Digtyar
Anežka je typický maturant. Zato její
soused Vítek vzbuzuje celou řadu otázek.
Kde přišel k té jizvě? A kam to se strýcem
každou chvíli mizí?

LÁSKOHLEDAČI
Tereza Barvíková
Láskohledače máme každý, je to neviditelný
skřítek, který hledá naši spřízněnou duši.
Poprvé zamilovaná patnáctiletá Mariana toho
svého ale dokáže vidět a zjistí, že se chystá
něco hrozného…

Cosmopolis, 349 Kč

NAPĚTÍ

Cosmopolis, 199 Kč

JAKO BONNIE A CLYDE

ROMANTIKA

Terry Shaft

Kristina Hlaváčková
Každá akce vyvolá reakci, každý čin má své
následky. Může příběh končit tím, že je vyhrána
bitva či válka, město dobyto nebo zachráněno?
Nemůže. Vždy se najde někdo poražený, uražený,
nebo závistivý. Někdo, kdo nehodlá nechat věci, jak
jsou. Někdo, kdo se chce pomstít…
Cosmopolis, 299 Kč

Cosmopolis, 349 Kč

FANTASY

O AUTORKÁCH:

Tereza Barvíková pochází ze Zlína a je majitelkou

Tereza
Barvíková

Kristina
Hlaváčková

Dominika
Digtyar

Psychopat je člověk bez emocí, svědomí
a výčitek. Je naprosto svobodný udělat
cokoli jen chce. Hlavní hrdinku už více
než rok bez přestání provází jeden
hlásek v hlavě, tichý a vtíravý. Snaží se ho
ignorovat, ale pak se objeví on. Je spontánní,
bezprostřední, a tak rozkošně rozverný, že
to snad ani nemůže být pravda. A není.

Terry
Shaft

magisterského titulu z Masarykovy univerzity, z oboru
Geologie. Je dívkou mnoha zájmů. Kromě psaní a čtení
knih zpívá, píše básně a vlastní písničky. Mezi její další
záliby patří domácí výroba vodítek a obojků pro pejsky
a fotografování. Její tajnou zbraní je korejské bojové
umění – taekwondo se učila několik let. „Myslím si, že
jsem netrpělivá, tvrdohlavá a někdy přecitlivělá, také jsem
přátelská, empatická a kreativní,“ říká Tereza. Vůbec první
knihu napsala před čtyřmi lety k bratrovým osmnáctým
narozeninám a nesla příhodný název Něco si přej!
Láskohledači jsou ale její oficiální knižní debut.

Dominika Digtyar – zpěvačka ze sprchy, domácí kutil
i konspirační teoretička – prožila dětství s odřenými
koleny venku a v přírodě s kamarády. Jako správný
introvert a toho času jedináček se zamilovala do
knih a nekonečných příběhů. Na střední škole jí už
ale nestačilo knížky jenom číst – přišla neodbytná
potřeba tvořit. Zde také položila pevné základy svému
„kafoholismu“. V současné chvíli podniká, tvoří
a plní si sny. Jedním z nich je vydání knižního debutu
V zajetí vlčích máků. Jednu z jejích povídek najdete
také v souboru povídek ze světa Divergence s názvem
DivergentCzech.

PSYCHOTHRILLER
Kristina Hlaváčková pochází z Prahy. Část svého
dětství strávila s rodinou v Nigérii. První školní léta
tak střídavě navštěvovala základní školu v Čechách,
internátní a později výběrovou americkou školu
v Nigérii. V roce 2008 složila překladatelskou státní
zkoušku z angličtiny a překlady jsou velkou, i když
zdaleka ne jedinou, součástí její profesní kariéry. Jejím
veřejným spisovatelským debutem byla Čarodějka,
první díl fantasy trilogie Dračí oči. Následoval Černý
jezdec a Pramen moci i dva díly detektivní fantasy série
Podsvětí: Artefakt a Ohnivé ostří, a neskutečně vtipné
historky Ono samo se to… Momentálně vydává zbrusu
novou fantasy Dračí oheň: Proroctví.
Terry Shaft se narodila a zatím vyrůstá v malém městě
v jižních Čechách. Tam studuje i osmileté gymnázium.
Semestr strávila na americké střední škole. Vyžívá se
v knihách, fantazírování a slovních hříčkách v běžné
konverzaci. Dlouhá léta se potápěla, což ji naučilo, že
se vždycky musí dostat zpět nahoru. Inspirací jí jsou
drobnosti všedních dnů, které ve své nenápadnosti nosí
celé příběhy. Ke knihám ostatně tíhla už od dětství.
Svou první povídku napsala ve třetí třídě. Od té doby
spoustu dalších nakousla, avšak nedokončila, což se
zlomilo až s prvotinou Krycí jméno E219 a pokračuje
s psychothrillerem Jako Bonnie a Clyde.

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

DRAČÍ OHEŇ: PROROCTVÍ
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BOŘIČI MÝTŮ

BOŘIČI MÝTŮ:
„TI MLADÍ VŮBEC NEČTOU!”
T

Dagmar Topolová

„Ta dnešní mládež!“ Tento povzdech jsme od starší
generace slyšeli alespoň stokrát – při jízdě v MHD,
při návštěvě babičky nebo třeba na nákupu v supermarketu. Nám mladým zkrátka chybí disciplína.
Jsme pořád samé internety, instagramy a jůtuby
místo toho, abychom dělali něco pořádného.

F
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A už vůbec nás nenapadne, abychom zvedli oči od
všech těch smártfounů a zabořili hlavu do knížky, že?
My, v Knihy Dobrovský, s tím ale nesouhlasíme.
Proto jsme si pro všechny nevěřící Tomáše
(a nejen pro ně), připravili 3 důvody, proč je
toto tvrzení mýtus.

1) VYCHÁZÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ YOUNG ADULT KNIH
Kdyby mladí vůbec nečetli, vycházelo by každý měsíc tolik knih
v žánru young adult? Jistě že ne! Pokud by je neměl kdo číst ani
kupovat, nemělo by smysl je vydávat. A o kterých knihách se teď
mezi „mladými“ mluví nejvíc?

cestě, dokud se jejím spolubydlícím nestane sexy grázlík Kaden.
Druhý díl, Věřit znovu, je volným
pokračováním a vypráví o roztomilém párečku, Dawn a Spencerovi. Tyhle dva to k sobě táhne,
ale Dawn už se nikdy nechce
zamilovat. Mají šanci na lásku?

NYXIA NESPOUTANÁ

King Cool
Cena: 399 Kč

První díl Nyxie způsobil pořádné pozdvižení. Nejen mladí čtenáři se ihned po jejím
přečtení dožadovali dalšího dílu. Ten vypráví
o Emmettovi a posádce lodi Genesis, jejíž
mise je jasná: těžit nyxii na planetě Eden, nejcennější surovinu vesmíru, dobře vycházet
s původními obyvateli a na nic se nevyptávat.
Jenže posádka brzy zjistí, že se ocitla uprostřed bitvy mezi silami Babylonu a Adamitů
a jejich zájmy se podstatně liší. Podaří se jim
uniknout z planety včas, nebo už je pozdě?

Knihy Omega
Cena: 399 Kč

PARTA OD MISSISSIPPI

MEDVĚD A SLAVÍK
DÍVKA VE VĚŽI

DOBRO.DRUH

Medvěd a Slavík, první díl
okouzlující fantasy, se vepsal
do srdcí stovkám čtenářů.
Druhý díl, Dívka ve věži, se těšil
ještě většímu úspěchu. Hlavní
hrdinkou celé trilogie je Vasja,
nespoutaná dcera, která se rozhodla vymanit z rodinných
tradic a vydat se na svou vlastní
King Cool
King Cool
cestu životem. Pro svou schopCena:
399
Kč
Cena: 349 Kč
nost vidět nadpřirozené bytosti
je považována za smyslů zbavenou, někdo o ní dokonce tvrdí, že je
čarodějnice. Je snad navždy odsouzena k životu v zatracení?
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King Cool
Cena: 349 Kč

NORRA LATIN

ZAČÍT ZNOVU / VĚŘIT ZNOVU

Čtenářky (a dokonce i čtenáři), kteří se v knihách nezaleknou lechtivých scén, se zamilovali do knih Začít znovu a Věřit znovu od mladičké Mony Kasten (vidíte, mladí nejen čtou, ale dokonce i úspěšně
píší). Začít znovu vypráví o Allie, dívce, která se rozhodne vyletět
ze zlaté klece a přestěhovat se co nejdál od rodičů. Vše je na dobré

Na správnou strunu dospívajících chlapců
dokázala zahrát Parta od Mississippi. Vyprávění o čtyřech klucích, kterým navždy změní
život Katalog, ze kterého lze objednat téměř
cokoliv, se těší veliké oblibě. Možná za to může
zběsilá honba za pokladem napříč celou Amerikou, nebo sled prapodivných událostí, který
je společně s Katalogem provází. Mimochodem, jestli si říkáte, že se tato kniha tváří tak
trochu jako foglarovka, nejste svým odhadem
daleko – tedy pokud připustíte, že autorem
je pohledný Ital, do kterého byste to na první
pohled vůbec neřekli.

King Cool
Cena: 429 Kč

Stát se herečkou je snem snad každé druhé
dívky. Clea na divadle a filmových natáčeních
vyrostla. Tamar na svou šanci teprve čeká.
Obě se setkají na prestižní škole Norra Latin,
kde svému snu kráčí vstříc. Jenže tahle starobylá budova nabízí víc než jen skvělé vzdělání.
Při inscenaci Snu noci svatojánské zde došlo
v minulosti k tragédii – jeden z učitelů zemřel
a jeden z mladých herců beze stopy zmizel.
Dnes se o nich vypráví městská legenda.
Co je pravda a co fikce? A co se ukrývá ve
stínech gymnázia?

BOŘIČI MÝTŮ

2) INSTAGRAMOVÉ PROFILY,
KDE TO ŽIJE KNIHAMI
A kdyby snad mladí vůbec nečetli, zakládali by si instagramové
profily s knižní tematikou, které sledují tisíce uživatelů? Rozhodně
ne. Svůj názor na mýtus, že mladí vůbec nečtou, vám prozradí
tři úspěšné instagramerky.

MARTINA KRAUSOVÁ
IG @martinakraus (2 700 sledujících)
Nemyslím si, že mladí lidé nečtou. Sociální sítě, webové portály
a streamingové služby jako je třeba Youtube jsou plné mladých lidí,
kteří milují ztrácet se v příbězích, které nacházejí mezi řádky. Stačí
jen otevřít oči.

BARBORA SZOKALOVÁ
IG @prokrastinuji_ctenim (3 600 sledujících)
Pokud nějaký dospělák zpochybňuje, jestli mladí čtou, měl by první
začít sám u sebe. Mnohdy to, že „ti mladí dneska vůbec nečtou“ bývá
dosti pokrytecké tvrzení. Čteme a milujeme to!

NATÁLIE KOTOUČOVÁ
IG @vnitrni_neporadek (42 500 sledujících)
Že mladí nečtou? Nesmysl! Možná ne tak často jako před pár lety
a možná ne v tak velkém počtu, ale čtou. Kdyby ne, tak by knihy
nebyly, kdyby knihy nebyly, nebyli bychom my – blogeři zabývající se
knihami a texty!

3) SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ

BOOKSTORMING, JAKÝ SVĚT JEŠTĚ NEVIDĚL

Dalším důkazem toho, že mladí dnes rozhodně čtou – a to hodně,
je naše (ne)pravidelná akce s příhodným názvem Bookstorming.
Bookstorming je pro uzavřenou společnost, vznikl za účelem setkání
se s knižními bloggery, influencery a redaktory, se kterými celoročně
úzce spolupracujeme a předání informací o chystaných novinkách
„face to face“. Za tímto skvělým nápadem stojí Kateřina, která má
pod palcem všechny nakladatelské značky a také nejvíce komunikuje
s našimi influencery. Hvězdný název Bookstorming pak pochází od
našeho nejvyššího – marketingového ředitele Adama Pýchy.
Protože je náš marketing veselá kopa a neřídí se tak úplně striktními
pravidly, celá akce je více než neformálním setkáním. Navíc jsme
zvyklí přihodit vždy něco navíc. Zajímalo vás, jak funguje knižní marketing? Vídáte stále ty samé tváře na instagramu Knihy Dobrovský, ale
rádi byste potkali celý tým osobně? Chtěli byste znát nějaké pikantnosti z procesu tvorby knih či marketingových aktivit? Nebo jste snad
chtěli poznat grafiky, kteří nám tvoří knižní obálky? Není problém!
Na Bookstormingu se nebojíme odhalit pravou tvář a zodpovíme
každý zvídavý dotaz. Nutno podotknout, že právě kvůli tomu sklízíme
mnoho pozitivních ohlasů.
Letos v září to byl již třetí Bookstorming, který jsme zorganizovali. Zatímco jsme vždy volili prostředí kavárny v Knihy Dobrovský na Václavském náměstí, tentokrát jsme byli odvážnější a pozvali
naše influencery na jedno z nejdůležitějších míst – do centrálního

skladu. Samozřejmostí byla prohlídka prostor a vysvětlení procesu,
který absolvuje každá e-shopová objednávka, než se vydá za svým
majitelem. Následovala prezentace knižních novinek, mnoho vtípků
a „drbů“ z marketingu a pro osvěžení i krátká přednáška grafiků
z kreativní agentury Kreatika, kteří nám osvětlili proces tvorby knižních obálek, trailerů a podělili se s námi také o pár vtipných příhod.
Děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru a příjemné setkání
a těšíme se na další Bookstorming!

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

To už máme dva silné argumenty, proč názor, že mladí vůbec
nečtou, je naprosto scestný. A chcete i ten třetí? Máte jej mít!
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NAKLADATESLTVÍ JOTA
Cestopis o návratech nejen na Srí Lanku

Vyšlo ke 100. narozeninám
Miroslava Zikmunda

Od autora
bestselleru Retro ČS

Džíny a rokenrol jsou silnější
než Rudá armáda

498 Kč

Vše o domácím
vaření piva
Ten nejlepší dárek
pro vašeho muže!

598 Kč

Historie jaderné
katastrofy

O Černobylu komplexně
a bez cenzury

398 Kč

Jacob a jeho podivní
přátelé jsou zpět!
V sázce je teď víc než
kdykoli předtím

Strhující balada o lásce
mezi nebem a zemí,

kráse a opojení, zločinu a trestu

298 Kč

398 Kč

„Stephen King je pro americký
folklór stejně důležitý jako
Mark Twain.“ – William Goldman

Ne všichni vědí, že občas píše i pod
pseudonymem Richard Bachman.
Narodil se 21. září 1947 v americkém státě Maine,
a právě toto místo se v jeho románech často objevuje. Po absolvování studia angličtiny a tvůrčího
psaní se rozhodl založit rodinu, avšak nebyly to
lehké časy. Pracoval jako učitel a přivydělával si
psaním povídek do časopisů. Ty byly později vydány souborně pod názvem Noční směna a podle
některých z nich také vznikly filmové adaptace.
Opravdového úspěchu však dosáhl až jeho první
román – slavná Carrie. I ta se dočkala zfilmování,
a to dokonce čtyřikrát, včetně jednoho pokračování. Pak už šlo vše jako „na drátkách“ a Stephen
King se psaním začal živit. Se svou ženou Tabithou, která stála vždy při něm, pomáhala mu a dodnes je jeho první čtenářkou
a kritičkou, a třemi dětmi, nyní žije v Mainském Bangoru. Má rád
rockovou hudbu – sám hraje
v kapele Rock Bottom Remainders, jejímž členem je, mimo jiné, i spisovatel Robert

Fulghum. Citace z rockových písní nacházíme
často i v jeho románech.
Za zmínku určitě ještě stojí i to, že si ve snímcích
natočených podle svých románů občas rád zahraje malé role (Řbitov zvířátek, Bouře) a nevyhýbá
se ani pokusům o režii (Vzpoura strojů) či psaní
scénářů (Kočičí oko, Creepshow).
Popravdě řečeno, téma přepisování Kingových
knih na filmové plátno by vydalo na samostatnou kapitolu. Vlastně už vydalo, a to dokonce
na celou knihu! Známý britský autor Ian Nathan
napsal na toto téma dílo o dvě stě dvaceti čtyřech stranách Stephen King ve filmu, které vyšlo
v pevné vazbě v edici Knihy Omega. V pěti kapitolách Nathan čtenářům popisuje okolnosti vzniku více než padesáti celovečerních či televizních
filmů a seriálů a průběh jejich natáčení.

Dozvíme se jakým problémem může
být někdy až neúnosná délka Kingových děl, které musí tvůrci vměstnat
do pro diváky stravitelné podoby.
Ne vždy se to podařilo, avšak tam, kde ano, vznikly úžasné, mnohdy až kultovní filmy, na které
nikdy nezapomeneme (Carrie, Mysery nechce
zemřít, Osvícení, To, Mrtvá zóna, Vykoupení
z věznice Shawshank, Zelená míle a další).
Dozvíme se různé zajímavosti o konkrétních filmech. Například to, jak náročným autorem předloh King je, což se projevilo zejména u skvělého Kubrickova filmového zpracování hororu
Osvícení s Jackem Nicholsonem v hlavní roli.
Přestože film měl neuvěřitelný úspěch, byl také
důkazem toho, jak důležitý je výběr herců.

Knihy Omega
Cena: 699 Kč

T

Hana Wielgusová

F

Shane Leonard

Kingovi se tento přepis nelíbil a režisérovu úpravu scénáře a závěru knihy
mu nikdy neodpustil.
Ian Nathan se rovněž zabývá Kingovým dílem
jako takovým, jeho stylem a uměním zaujmout.
Známe jej především jako autora děsivých hororů a krásných fantasy, ale například díla Vykoupení z věznice Shawshank (7 nominací na
Oscara) a Zelená míle se těmto žánrům poměrně
vymykají. A přesto jsou úspěšná. A možná, že právě tyto filmy Kingovu slávu umocnily. Dá se tedy
říci, že spolupráce Stephena Kinga s filmovým
světem je prospěšná nejenom jim vzájemně, ale
především nám čtenářům a divákům. Díky jejich
pilné práci a téměř neomezené představivosti,
pronikáme do světa děsu a hrůzy, nadpřirozena,
ale i do světa snů a nepředstavitelné krásy, které
Stephen King dokáže vymyslet a často i s humorem odvyprávět a jimi okouzlit a filmoví tvůrci
pak převést do skutečných obrazů na filmovém
plátně. Oblíbená Kingova témata – jak obyčejní
lidé v neobyčejných situacích bojují se svými démony, tak filmovým zpracování nabývají mnohem
větších rozměrů. Na konci knihy pak najdeme
„Konečné zúčtování“ – seznam všech adaptací
Stephena Kinga dokončených v době vzniku této
knihy a seřazených podle jejich kvality.

„Přirozeně se vás nejdřív pokusím vyděsit, a když to nezabere,
zkusím vás šokovat,“

(Stephen King)

Beta, cena: 369 Kč

Beta, cena: 329 Kč
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Se Stephenem Kingem se již pravděpodobně každý, ať už ve filmové
či knižní podobě, setkal. Patří bezesporu, zejména v USA, k nejúspěšnějším autorům posledních dvaceti
let. Za svůj život napsal téměř stovku děl, podle nichž bylo natočeno více než osmdesát pět filmů a dvacet
seriálů či minisérií.
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VÁNOČNÍ KNIŽNÍ SEZNAMKA

VÁNOčNÍ KNIŽNÍ SEZNAMKA
Kdo by chtěl být na Vánoce sám? Ani vašim oblíbeným knižním postavám, které se na první pohled
jeví jako zarytí sólisté, samota neprospívá. Nechť si vánoční čas užijí i ti, kteří svátky nijak zvlášť neslaví,
nemají na to čas nebo se jakékoliv společnosti straní. Vánoční zázrak v podobě společnosti milovaného
člověka může zažít každý. Věřte, že i ta nejdrsnější duše pookřeje.

Ona
hledá
jeho

T

Naia Thulinová
Jsem:

Rajda z Policejního ředitelství v Kodani na oddělení
vražd, která preferuje vztahy bez závazků.
Povaha:

Navzdory své drobné postavě vás překvapím
sebevědomým chováním, pevným hlasem
a vysokými ambicemi.

Lucie Černá

stranou nebýt jen kořistí, věcí, kterou využiju. Inteligence budiž ti bodem k dobru. Temperament a charisma, to je oč tu běží.
Vzkaz pro tebe:

Pokud pro tebe bude mít slabost má dcera, máš ze
třetiny vyhráno. Nebylo by špatné mít po svém boku
někoho, kdo s námi stráví Vánoce. Myslím někoho
jiného než dědečka a dvě andulky.
Oblíbený citát:

Kladné vlastnosti:

Vím, za co stojím.

„Podzim přikáže, ale až jaro ukáže.“
Dílo:

Záporné vlastnosti:

Občas dokážu mnohé blízké osoby zanedbávat kvůli práci.

Kniha Zlín

Cena: 399 Kč

Zájmy:

IT, ráda bych se dostala k práci na oddělení kybernetické kriminality
Čím si mě získáš:

Musíš mě jednoduše přitahovat, ale na druhou

Dale Stewart
Jsem:

Spisovatel, jehož dětství bylo více
než neobyčejné.
Kladné vlastnosti:

Troufám si říct, že po tom všem v Elm Havenu
mám pro strach uděláno.

Kaštánek
Řekli o ní:

Naia je dobrá máma, když zrovna na svou roli nezapomene. Podle všeho jde i o výbornou vyšetřovatelku, která se jen tak něčeho nezalekne. Někdy bývá
příliš impulzivní a sebestředná, ale podle mého jde
o obdivuhodné vlastnosti. Kdybychom se všichni
starali především o sebe, bylo by na světě líp.

On
hledá
ji

Vzkaz pro tebe:

Elm Haven je místo, kde jsem zažil to nejhorší i nejlepší. Cítím, že teď už jsou přede
mnou jen ty hezčí časy, a Vánoce s tebou
mohou být šťastným milníkem. Jen se nesmíš
bát je tu se mnou prožít. Myslím, že na ně
nikdy nezapomeneš.
Jak bych se popsal jedním slovem:

Fobos

Smolař

Cena: 499 Kč

Záporné vlastnosti:

DOBRO.DRUH

Občas propadám mírným krizím a depkám.
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Citát, který mě vystihuje:

Zájmy:

Démoni

„Všechno, co jsem neztratil, jsem podělal.
A všechno, co jsem ztratil, jsem ztratil, protože
jsem to podělal.“

Čím si mě získáš:

Dílo:

Nebudeš se ušklíbat nad mou minulostí,
která je plná chyb a průšvihů. Skutečnost, že
moje dětství mě hodně ovlivnilo i v dospělosti pro tebe nebude nástrojem a důvodem
posměchu. Pochopíš mě a budeš připravena
stát po mém boku.

Temné léto, Zimní přízrak
Řekli o něm:

Dale v dětství zažil mnoho hrůz a ztratil svého
nejlepšího přítele. Nyní se vrací na osudové
místo, aby si v sobě srovnal některé věci
a vypořádal se s životní krizí. Neztrácí však
naději, optimismus a věří v lepší zítřky.

Fobos

Cena: 399 Kč

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ SEZNAMKA

Daniel Kane

Vzkaz pro tebe:

Jsem:

Ten, který měl v životě možná víc
štěstí než rozumu.

S duchy může být zábava. Ale raději bych si na
Vánoce užil o něco živější společnost. Těším se na
tebe v mém obrovském tajuplném sídle.
Jak bych se popsal jedním slovem:

Nebojsa

Kladné vlastnosti:

Pečlivost, pracovitost, pokora

Citát, který mě vystihuje:

Záporné vlastnosti:

Někdy to přeženu a jsem trošku pedant, taky rád
do všeho strkám nos.

„Monstra jsou skutečná a duchové také. Žijí uvnitř
nás a někdy vyhrávají.“
Dílo:

Zájmy:

Zahradničení, příroda, jízda na kole

Tajemství sídla Craven Manor
Řekli o něm:

Čím si mě získáš:

Nebudeš lpět na materiálních věcech a dokážeš
si se mnou užít příjemné chvíle i bez zbytečných cetek. Nechci po svém boku žádnou
služku, ale pokud jsi zručná, získáš si mé sympatie o to rychleji.

Danielův módní vkus není zrovna jako z Forbesu,
potřebovalo by trochu ženského vkusu a možná
i šikovnou bydlenku, která by jeho věčně roztrhané
džíny zalátala. Je to ale dobrák – rád se zastane
slabších, pomáhá těm, kteří to potřebují i za cenu
vlastního strádání.

Lisbeth Salanderová
Jsem:

Bisexuální hackerka, která si podá každého, kdo se
mi bude snažit zničit život.

Jak bych se popsal jedním slovem:

Svá

Citát, který mě vystihuje:

–

Záporné vlastnosti:

Údajně nejsem příliš společenská.

Cena: 349 Kč

mě, být tebou, moc neštvala. Na druhou stranu
jsem také člověk a možná bych ráda zažila nějaký
ten vánoční zázrak…

Kladné vlastnosti:

Inteligence, důvtip

Fobos

Dílo:

Ona hledá
jeho či ji

série Milénium

Zájmy:

Čím si mě získáš:

Na to návod neexistuje. Buď tě budu obdivovat
a respektovat, nebo nenávidět. Není nic mezi tím.

Host

Cena: dle zvolené knihy

Vzkaz pro tebe:

Nejsem žádná holčička, která si potrpí na romantiku. Pro kanystr benzinu nejdu daleko, takže bych

Řekli o ní:

Určitě už jste o Lisbeth slyšeli. Často se zašívá ve
své počítačové místnosti, hustí něco do klávesnice
a zdá se, že neví o světě. Když jí na něčem záleží,
umí se do toho pořádně opřít. A stejný zápal zažívá
i v případě, že si někoho oblíbí. Pokud si ji získáte,
bude schopná pro vás i zabíjet. Zkuste filmovou
pásku zlých vzpomínek v její hlavě přehrát něčím
novým, krásným. Vaši lásku vám stokrát vrátí.
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Řešení obtížných matematických rovnic a poslech
undergroundové hudby.
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FEEL-GOOD EDICE NAKLADATELSTVÍ METAFORA
7lásky jsou jako dveře do knihovny plné krásných příběhů, veselých i dojemných.
Stačí je otevřít a ponořit se do některého z nich. Každý měsíc vás vezmou na
objevnou cestu. Zpestří váš život. Pohladí vás a pobaví. S hlavními hrdiny
prožijete jejich příběh a možná v něm rozpoznáte i část toho svého.

7lásky
jsou vaš
e
příjemn
é chvíle
s krásno
u
knihou

Devět tváří tebe • Janice Pariatová
Nechte se strhnout neobvyklým románem Devět tváří tebe psaného
z pohledu devíti různých vypravěčů o jedné ženě, kterou milovali,
které vytvářejí komplexní a zároveň roztříštěný obraz (bezejmenné)
hlavní hrdinky.

Někdy je hezké, že mě miluješ
Marie Vareilleová
Zasmějte se u humorných milostných eskapád dvou skoro
třicetiletých kamarádek, které proplouvají životem plným
neuvěřitelných historek nejen o tom, že Někdy je hezké,
že mě miluješ.

Metafora, cena: 199 Kč,
vychází v listopadu 2019

Metafora, cena: 329 Kč

Muž, který už nikdy nebude spát
vedle mě • Silvia Araziová

Láska a sýr v Paříži • Victoria Brownleeová

Po jedenácti letech manželství jdou od zítřka
každý svou cestou… Čtivý román úspěšné
argentinské spisovatelky je lehce nostalgickým
zamyšlením nad láskou, manželstvím a osamělostí. Je příběhem moderní ženy, která po
rozchodu dává dohromady kousky sebe sama
a i přes pocit bolestné ztráty postupně znovu
nachází pevnou půdu pod nohama i lásku.

Ella se plná očekávání a vzrušení připravuje na večeři
se svým přítelem, se kterým chodí přes osm let. Zdá
se, že konečně nadchází chvíle, kdy ji požádá o ruku.
Večeře však skončí překvapivým rozchodem. Se zlomeným srdcem, na prahu třicítky se Ella rozhodne opustit
Melbourne, přestěhovat do
Paříže a konečně začít žít
jinak, dobrodružněji.

Metafora, cena: 199 Kč

Knihkupectví na Bylinkovém náměstí
Éric de Kermel
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Natálie a Nathan vychovali dvě děti a ocitají se ve věku, kdy je
důležité společně začít novou životní etapu, a tak se rozhodnou
pro odvážný krok – opustí Paříž a zamíří do půvabného středověkého městečka Uzès na jihu Francie, kde Natálie koupí malé
knihkupectví. Tím si splní svůj dávný sen – žít mezi knihami.
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Metafora, cena: 279 Kč

Metafora, cena: 349 Kč

Vánoce

jinak

Přestože se o Vánocích říká, že jsou to svátky klidu a míru, realita vypadá často jinak. Rodinní příslušníci se po dlouhé době sejdou
u jednoho stolu a na povrch začnou vyplouvat staré křivdy, které vyústí v hádku. Děti vyzvídají, kdy už si konečně mohou rozbalit
dárečky a pro koho je ta největší krabice. Do toho se kvůli nepozornosti začínají pálit řízky a pomyslný hřebíček do rakve zatluče
nenechavá kočka, která strhne vánoční stromek. Vy si v tuhle chvíli pokládáte zásadní otázku: „Proč nemůžu být někde jinde?“
My vám toto přání alespoň na malou chvíli splníme. Přeneste se s námi do 3 různých příběhů a podívejte se, jak by probíhaly vánoční
oslavy podle knih: Jsme poslední, Nyxia a Ideální svět. Možná zjistíte, že vaše svátky nejsou zdaleka nejhorší.

Vánoce v postapo světě
Jedenácté až třinácté patro je uzavřené kvůli
nedokončené rekonstrukci. S ohledem na
vlastní bezpečí se této části budovy raději
vyhněte. Dále nedoporučujeme ubytování ve
zmodernizovaných pokojích s elektronickými
zámky – dveře nejdou zavírat. Větší pohodlí

Dagmar Topolová

pocítíte v zastaralých, ale snadno uzamykatelných pokojích v prvním až pátém poschodí.
Upozorňujeme vás také na velmi omezené
dodávky vody, elektřiny a plynu. Z tohoto
důvodu se sprchujte střídmě, sviťte svíčkou
a teple se oblékejte, ať nám nenastydnete –
léku máme pomálu.

z paroží, myších ocásků a slupek od brambor.
Přílohy nejsou příliš barvité, ale za to velmi
výživné: zbytek vařených brambor, konzerva
cizrny, plechovka rajčat a jódové tablety.
Pokud dostanete chuť na dezert, sáhnout
můžete po lahodné proteinové pochoutce připravené z pražených červů a křupavých švábů.

V případě, že jste s sebou přivedli děti,
nespouštějte je z očí – máme důvodné podezření, že se v hotelu ukrývá vrah. Pokud na
schodišti objevíte oběšence, nahlaste to
vedoucímu ostrahy, který tělo neprodleně
odstraní. V rámci zachování zdravého rozumu
se neváhejte bavit s kýmkoliv, kdekoliv a jakkoliv – pokud to neohrozí životy přeživších
jedinců nebo poslední mrzké zásoby potravin,
vody a energie. Děkujeme za vaši pozornost
a přejeme příjemnou zábavu.

Po večeři se společně přesuneme do salonku,
kde si zazpíváme koledy a zavzpomínáme na
naše blízké. Pod opadávajícím a radiací prozářeným stromkem nalezne každý z vás dáreček
v podobě prášku proti bolesti a jednoho
náboje do pistole – obojí použijte pouze ve
stavu nejvyšší nouze.

Nyní přejděme ke svátečnímu programu
a slavnostní tabuli. Bohužel současná situace
nám nedovoluje přípravu tradičních vánočních pochutin. Ale nezoufejte, náš kuchař se
z dostupných surovin snažil uvařit ty nejchutnější pokrmy. V menu tak najdete pečínku
z ozářeného jelena, krysí fašírku a vývar

Fobos
Cena: 399 Kč

Alespoň pro tento večer zapomeňme na
jadernou katastrofu, na smutek i bolest,
docházející zásoby i absenci slunce. Radujme
se, že jsme přežili a rozdávejme radost
jeden druhému. Lepší zítřky na nás jistě
čekají! Veselé Vánoce!
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Vítejte v hotelu Sixième! Venku sice řádí
jaderná katastrofa, ale to není důvod,
abychom my, šťastlivci, kteří prozatím
zůstali naživu, společně neoslavili Vánoce.
Jako dárek od nás získáváte ubytování
zdarma. Než si však začnete užívat sváteční atmosféru a benefity našeho hotelu,
máme pro vás několik upozornění.

T
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Kateřina Svobodová

Vánoce strávené na horách, Vánoce na pláži, Vánoce strávené (bohužel) v práci – zní to trochu netradičně, když vezmeme v potaz, že
naprostá většina lidí tráví vánoční svátky doma s bramborovým salátem, kaprem / řízky a vánočním stromkem? A co kdybychom vám
pověděli, že je to nic oproti Vánocům, které by prožil Emmett na palubě Genesis 11? Pro ty z vás, kteří toto jméno ještě nikdy neslyšeli – Emmett je jedním z deseti odvážlivců, který neopouští jen své rodné místo, ale také celou planetu Zemi, aby podnikl náročný výcvik během letu na planetu Eden, kde se nachází vzácná hmota nyxia, jejíž těžba a využití je více než výnosná. Ne snad, že by se na planetu měli dostat všichni – během výcviku spolu také soutěží o první pozice v tabulce. Jen ti nejlepší budou moci sestoupit na edenskou
půdu a těžit onu vzácnou látku. Vše samozřejmě za pohádkovou finanční odměnu. Jenže výcvik, let a těžba nyxie má trvat přibližně tři
roky. A to jsou rovnou troje Vánoce mimo naši planetu! Jak by vypadaly takové náhradní vesmírné Vánoce pro posádku Genesis 11?

Všichni by pravděpodobně mohli rovnou
zapomenout na nějaké řízky, kapry, krocany,
vánoční pudinky či cukroví. Protože deset
zmíněných soutěžících je z rozličných koutů
planety, pravděpodobně by se nikdy neshodli
na tom, jak by měla vánoční tabule vypadat.

A samozřejmě nesmíme
opominout malý detail –
kde by ve vesmíru lovili
kapra či krocana?

King Cool
Cena: 399 Kč

Vánoční stromek či pohádky a koledy by byly
jednoznačně pasé taky. Pokud je nám známo,
účastníci vesmírného programu neměli
k dispozici televize ani rádio (nač také, ve
vesmíru…) a vánoční stromeček určitě nebyl
hlavní starostí Babylonu, když připravoval
vesmírnou loď na cestu. Emmett i ostatní by
se tak museli spokojit s vzájemným vyprá-

věním vánočních pohádek, které znají ze
své země – a ruku na srdce, to by mohlo být
opravdu zajímavé.
Což už vidíme jako reálnější scénář je,
že by možná dostali naši hrdinové den
vánočního volna bez úmorných tréninků
a soutěží. Možná by se Babylon dokonce
slitoval a nadělil dárek poslednímu soutěžícímu v tabulce v podobě přičtení pár
bodíků navíc. Také je dost možné, že by bylo
povoleno na pár minut zavolat rodinám –
docházelo k tomu sice ve velmi výjimečných případech, ale právě Štědrý den by se
mezi ně řadit mohl.
A dárky? S těmi by paradoxně problém být
nemusel. Protože se v průběhu letu všichni
učili, jak pomocí mysli manipulovat s nyxií,
jsme si jistí, že by z ní mohly vzniknout zajímavé dárky. Třeba temně černé vrhací nože
či jiné velice užitečné předměty.

DOBRO.DRUH

King Cool
Cena: 399 Kč
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Sabina Bubníková

Jak si vy představujete ideální Vánoce? Nazdobené svátky plné dárků? Skromné
setkání s nejbližšími? Nebo byste je raději neslavili vůbec, a prožili tak nejklidnější
a nejspokojenější Vánoce? Ať tak či tak, nahlédněte s námi do tradičních Vánoc ve
Spolkové republice Evropa v roce 2052. Lidé a jejich touhy, vášně a cíle se příliš
nemění, přeci jen jsme se posunuli pouze o 33 let vpřed. Přesto je svět jiný. Vytratí
se kouzlo Vánoc?

V roce 2052 máme však prostředky, které
nám umí výběr zjednodušit. Speciální čočka
v oku, bez které se už nikdo z nás neobejde, nám umožňuje zjistit o komkoliv
v našem okolí podstatné informace, které
mohou mnohé napovědět: věk, vzdělání,
zájmy nebo i to, jak se vaše povahy k sobě
hodí. Zkrátka vybrat dárek na míru je teď
mnohem snadnější!

Je Štědrý večer, dárky naskládané pod stromečkem, na pánvi se smaží řízek ze syntikuřecího (maso neživočišného původu),
vy jste již stihli odeslat DMS, za kterou
se vám přičetly sociální body a šťastnější
už být nemůžete.

Až veškeré oslavy skončí,
uklidí po vás váš soukromý domácí robot, který
za vás převzal všechny
úkoly denního života,
na které jste neměli čas.
Ale jak už to tak bývá, ani v budoucnosti
není vše růžové. Jsou tu totiž lidé, kteří

Někteří lidé již byli v rámci ekonomiky optimálního blaha přesunuti na periferii: do
kontemplace, kde nemají možnost si sami
vydělávat na živobytí – nezbytné minimum
dostanou od státu. Proč? Ekonomika je nepotřebuje. A právě tíha vědomí tohoto faktu na
lidi dopadá především na Vánoce. Pocit být
nechtěný a nepotřebný nechce zažít nikdo.
Vy si stále užíváte své krásné Vánoce
z pohodlí domova. Možná i máte tendenci
pomáhat lidem, kteří neměli v životě takové
štěstí jako vy, ale není to možné. Jakýkoliv kontakt s lidmi, jejichž sociální body jsou
na nízké hodnotě, obírá i vás. A když jich
ztratíte hodně, stanete se piretistou, člověkem, kterým společnost opovrhuje, ztratíte některá občanská privilegia, nesmíte
chodit k volbám, konzumovat alkohol, rozmnožovat se nebo vycházet ven po osmé
hodině večerní. A pokud klesnete ještě
níž, čeká vás internát. Systém společnosti
vás úplně rozloží. A bude mu jedno, jestli
jsou zrovna Vánoce.
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Začněme u vánočních příprav. Výběr dárků
a jejich nákup je pro mnohé z nás oříškem.
Čím obdarovat naše blízké, aby je to potěšilo a zároveň cítili, že jde o dar od srdce? Co
zabalit pod stromeček těm, které tak dobře
neznáme? A po čem touží ti, kteří říkají, že
nic nechtějí? Odpovědět si na tyto otázky
a necítit se trapně během rozbalování nám
nejednou nasadilo brouka do hlavy.

netráví Vánoce tak radostně. Vaši staří
sousedé zažívají své poslední Vánoce vůbec.
V rámci svého zdravotního pojištění se totiž
účastní tarifu 85 dobrých let, který pokrývá
všechny zdravotní výlohy – i ty nadstandardní, a to přesně do věku 85 let, kdy musí
účastníci společnost opustit. Vašim sousedům teď zbývá pár dní do chvíle, než budou
muset spolknout Aeterdormol, tabletu,
která jim zajistí nekomplikovaný a bezbolestný odchod.
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Knihy Omega, cena: 399 Kč

SOCIÁLNÍ SÍTĚ KNIHY DOBROVSKÝ

Sejdeme se na „Instáci“…
ˇ
Nebo radši na facebooku?
T

Naše sociální sítě jsou téměř živým organismem a zároveň nejdůležitějším komunikačním prostředkem mezi námi a vámi, zákazníky
a fanoušky Knihy Dobrovský. V těchto měsících je na nich ještě více
rušno než obvykle, a proto jsme se rozhodli, že i tentokrát si zaslouží
své místo v Dobro.druhovi. Zároveň vám představíme naše knižní
podcasty, které se pomalu pilují k dokonalosti. Nevěříte? Čtěte dále!

@knihydobrovsky
Náš instagram pokořil v září magickou hranici 50
tisíc sledujících. Toto kulaté číslo vyhlížela nedočkavě zejména Štěpánka, náš (nebo spíše váš) celoroční knižní Ježíšek. Sotva totiž zabalí poslední
balíček s nějakou instagramovou výhrou, už přemýšlí, čím by vám udělala radost příště a jakou záludnou otázku či úkol si tentokrát vymyslí.

Pokud se občas rádi podíváte na nějaký ten knižní
livestream, určitě by vám neměl uniknout (ne)pravidelný stream našich dvou Kateřin – respektive
Katky a Kateřiny, abychom je vůbec nějak odlišili.
V naprosté většině bývá jednou za 14 dní v pondělí, od 19:00 do 20:00. Během hodiny vám představí
knižní novinky, chystané tituly, zodpoví vaše dotazy a můžete dokonce i něco vyhrát!

Náš facebook se svými 118 tisíci fanoušky je mezi
sociálními sítěmi takový náš „taťka“ nebo „mamka“ (pokud bychom instagram nazvali puberťákem). Právě tady máme největší fanouškovskou
síť, a tak se Sabina každý den snaží, abyste na facebookové zdi našli pravidelný přísun novinek, odkazy na skvělé články z našeho blogu, dobré rozhovory, ale i četné soutěže. Kromě toho tu vždy najdete
chystané akce a autogramiády či čerstvé informace
o právě probíhajících slevách a mnoho dalšího.

DOBRO.DRUH

Vánoční soutěže
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Protože Vánoce pomalu klepou na dveře, stálo by
za to zmínit i loňskou vánoční soutěž. Štěpánka
s Katkou vymyslely „adventní kalendář“ a celkem
uspořádaly 24 krásných soutěží, které dělaly radost
v průběhu celého prosince. Také tento rok se něco
chystá, dokonce už je hotový i koncept. Máme ale
zakázáno o tom mluvit, tak pozorně sledujte instagram, aby vám nic neuteklo!

jasné, že brzy bude další s novým unikátním potiskem! Tak se k nám přidejte také, ať vám další akce neutečou!

Livestreamy

Knihy Dobrovský

Za 50 tisíc sledujících uspořádala ohromnou vlnu
soutěží koncipovanou do podoby „Den s…“. Každý den jste měli možnost soutěžit hned u několika
příspěvků o knihy konkrétního nakladatele. Nestačili jsme ani spočítat, kolik balíčků celkem odbavila
a kolika lidem udělala radost – jsme si ale jisti, že
jich bylo mnoho!

Kateřina Svobodová

Slyšíme se?
Podcasty. Jestli aktuálně něco frčí v internetových
vodách, jsou to právě podcasty. Každý už nějaký
podcast slyšel (a kdo ne, určitě si, ideálně ten náš,
právě hledá). Nedovedeme si představit nic lepšího, pokud třeba zrovna řídíte nebo se nechcete
soustředit na čtení. Stačí nasadit sluchátka a poslouchat. Jako první přišel s nápadem podcastu
Adam, a tak již v únoru vyšel první díl Podcastu,
jehož jméno nesmíte vyslovit. Adam, Martin a Zdeněk – trio nadšených geeků, vás obohatí o nejnovější informace ze světa kultury a popkultury.
A mnohdy se také zasmějete!
Není to tak dávno a s nápadem vlastního podcastu přišla také Kateřina. Oslovila Katku jako svého
prvního hosta a… vznikl Bookstorming s Kateřinou
a Katkou, přičemž Katka je už hostem stálým. Pokud vás baví livestreamy s tímto duem, rozhodně si
poslechněte i jejich podcast, který je vždy zaměřen
na konkrétní literární žánr (či žánry).

Na facebooku je také závislácká skupina s příhodným názvem Knižní závisláci, vytvořena marketingem KD, abychom vám byli blíž. Vévodí jí však
jednoznačně náš marketingový boss, Adam Pýcha, který se nebojí vymýšlet šílené slevové akce.
Skupina čítá přes 7 000 členů a už má dokonce
i vlastní merch. Závisláci si odhlasovali svou první bavlněnou tašku – v limitované edici a nákladu
500 ks, která ze skladu zmizela dřív, než nám vůbec dorazil vzorek na centrálu. Bohužel už takovou
neseženete, ale po velkém úspěchu tašky první je

Instagram Knihy
Dobrovský

Facebook Knihy
Dobrovský

Knižní závisláci

Podcast, jehož jméno
nesmíte vyslovit

Bookstorming

NAŠE BESTSELLERY PRO VAŠE VÁNOCE

SVĚT cestovní atlas
576 stran
895,- Kč

Moje rande
se světem
236 stran
289,- Kč

Tři kamarádi, jeden
taxík, žádný plán...
358 stran
295,- Kč

GOBI
poušť v mé duši
264 stran
289,- Kč

NAŠE NOVINKY PRO VAŠE VÁNOCE

HAPPY WEEKEND
1 rok - 52 cílů
312 stran
429,- Kč

Německo
křížem krážem
480 stran
359,- Kč

DOBRO.MĚR

DOBRO.MĚR
V rámci vánočního Dobro.měru jsme s našimi redaktory vybrali pár knih, které nás za
poslední dobu oslovily a přidělili jim procentuální hodnocení. Podívejte se, jaké knihy jsme
tentokrát zvolili a nechte se inspirovat!

Nava, cena: 248 Kč

Laskavý polibek Třetí říše
Radmila Irrlacherová
88 %
Markéta Princová

Detektivní příběh se odvíjí v současnosti, ale zápletka
sahá až do časů druhé světové války.

Dále
vyšlo:

Už Agatha Christie věděla, že staré viny mají dlouhé stíny. Dřív to byly
marné stíny, ale od roku 1987, kdy Scotland Yard poprvé využil identifikaci pachatele podle DNA, nastala nová éra boje se zločinem. Také český
detektiv Radmily Irrlacherové je nadšen touto možností, ba stane se tou
šancí posedlý. Heinrichu Himmlerovi a dalším exponentům Třetí říše by
se podobná posedlost nelíbila. Asi by z pekla protestovali. A možná i protestují. Ale to je taky to jediné, co mohou dělat. Naneštěstí zločin nezůstal v hrobě s nimi a jedovatý polibek nazývaný ironicky „laskavý“ je
zde a opět vraždí.

Nava, cena: 158 Kč

Nava, cena: 198 Kč

Povznesení

Naděje pro Fleetwood

Stephen King

Stacey Hallsová

98 %

89 %

DOBRO.DRUH

Radmila Hušková
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Scott Carey vypadá stále stejně, přesto ale neustále ztrácí
na váze. Je tu také pár dalších podivností. Váží stejně v oblečení i bez něj. Se svým problémem se svěřuje doktoru Ellisovi.
Nepravděpodobné spojenectví, každoroční běžecký závod
a tajemství Scottova trápení nakonec probouzí v lidech, kteří
sobě i ostatním „dopřávali“ tolik zlého to nejlepší.
Beta, cena: 259 Kč

Petra Soukupová

Mladá šlechtična Fleetwood Shuttleworthová je opět těhotná, ale
žádné z jejích předchozích těhotenství nedopadlo dobře, což znepokojuje jejího manžela Richarda, netrpělivě očekávajícího dědice. Jednoho
dne Fleetwood objeví ukrytý dopis od lékaře s hrozivou předpovědí –
nepřežije další porod. Náhodně se setkává s porodní bábou Alicí Grayovou, která jí slíbí, že jí pomůže porodit zdravé dítě. Ale brzy poté je
Alice obviněna z čarodějnictví.
Beta, cena: 379 Kč

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

DOBRO.MĚR

Smrt si nevybírá
Ambrose Parry

94 %
Zdeněk Koutný

Edinburgh, 1847. Na Starém Městě se začínají objevovat těla
mladých žen zesnulých za strašlivých okolností. Na opačném
konci města mezitím medik Will Raven vstupuje do učení ke
slovutnému doktoru Simpsonovi. Mezi Simpsonovými pacienty jsou boháči i chudáci, kteří tvoří ostře vyhraněné protipóly Edinburghu 19. století. Doktorův dům je místo jako
žádné jiné: hemží se to v něm vizionáři a osvícenci, stejně
jako odvážným experimentováním na novém poli
medicíny, jímž je anestezie. Právě v této domácnosti se Raven setkává se služebou jménem
Sarah Fisherová.
Vendeta, cena: 399 Kč

Daleko od stromu
Robin Benway
86 %
Markéta Princová

Bývali jsme bratři
Ronald H. Balson

89 %
Radmila Hušková

Ben Solomon, obyčejný důchodce žijící v Chicagu, na veřejnosti
napadne jednoho z nejvýznamnějších chicagských občanů, patrona
umění, filantropa a přeživšího z koncentračního tábora Elliota
Rosenzweiga. Stařík Elliota obviní z toho, že je ve skutečnosti někdo
jiný – nacista jménem Otto Piatek, kterého se krátce před druhou
světovou válkou ujali Benovi rodiče a vychovávali ho jako vlastního
syna. Benova skandální obvinění nikdo nebere vážně, ani právnička
Catherine Lockhartová, která přesto slíbí, že si Bena
vyslechne. Postupně se před ní začne rozplétat fascinující příběh o hrůzách válečného Polska, příběh přátelství,
lásky, zrady a hlavně obrovské vůle k životu.
Kontrast, cena: 399 Kč

Když dá šestnáctiletá Grace své dítě
k adopci, rozhodne se najít biologickou
matku. Přitom objeví své dva sourozence,
o nichž netušila, že existují. Patnáctiletou
Mayu adoptovali bohatí rodiče a zdá se, že
žije v dokonalé rodině – pokud tedy pomineme její matku alkoholičku a skutečnost,
že Maya mezi svými příbuznými trčí jako
kůl v plotě. Gracein starší bratr Joaquin
takové štěstí neměl. V osmnácti letech
ho posílají z jedné pěstounské rodiny do
druhé – vždycky si proto dává pozor, aby
k ničemu a nikomu nepřilnul, protože
o ně vždycky přijde. Když se tito tři sourozenci setkají, konečně zakusí pocit sounáležitosti, ale hrozí, že tajemství, která si
tak bedlivě střeží, vyjdou na povrch…
King Cool, cena: 399 Kč

Diana Gabaldon
90 %
Petra Soukupová

Jamie Fraser, dřívější jakobita a nezkrotný rebel, ví o Americké
revoluci tři věci: Američani vyhrají, – což v roce 1778 vypadá dost
nepravděpodobně –, být na vítězné straně ještě neznamená, že
přežijete, a že raději zemře, než aby se postavil svému nelegitimnímu synovi – mladému poručíku v britské armádě.
Claire Randall ví, že Američané vyhrají, ale že to nebude za
nízkou cenu. Ale zatím pouze věří, že ta cena nezahrnuje
Jamieho život nebo štěstí.

Mezitím se jejich dcera Brianna a její manžel Roger McKenzie
usadili v historickém skotském domě, kde po dvou stoletích
objeví drama Brianniných rodičů skrze Clairiny dopisy. Vetché
stránky vyprávějí o lásce k bojujícímu Jamiemu, o jejich letu do
Severní Karolíny, kde se zapojují do bitev. Jak Brianna a Roger
hledají stopy jejího života, nachází i svůj osud. Budoucnost
jejich rodiny je totiž propojená se životem a smrtí ve válkou
zmítaných Koloniích.
Díky úžasnému vylíčení historických postav od Benedikta Arnolda
po Benjamina Franklina je Pamět kostí vzrušujícím mistrovským
dílem plným fantazie, pochopení, dobrodružství – dílem, které ve
vás zůstane ještě dlouho po dočtení.
Knihy Omega, vychází v listopadu 2019

Knihy zakoupíte v našich kamenných prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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Paměť kostí

73

Co si představíte, když se řekne Asie?
Dechberoucí kulturní i přírodní památky,
výbornou gastronomii nebo snad bohatou
historii? Pokud vás napadnou nadaní
spisovatelé, máte plusové body! Zatím
se o nich nemluví tolik, jako o těch, kteří
pochází z Anglie či severu Evropy, ale jejich
díla rozhodně stojí za povšimnutí.
T

Pokud sledujete novinky v knižním světě (vzhledem k tomu, že čtete magazín Dobro.druh, tak je
to nepochybný fakt), jistě vašemu oku neunikla
dvě nejznělejší jména asijské literatury – Haruki
Murakami či Han Kang. U nich však spisovatelský
um, který pronikl až na český knižní trh, nekončí.
Rozšiřte si repertoár autorů, jejichž tvorba je pro
vás dosud neznámou, o to bude překvapivější a milejší ji poznat.
To by bylo, aby se na nejpočetnějším kontinentu nenarodila spisovatelská duše, která by si vás
svými knihami získala! Proto vám dnes představíme trojici autorů, jejichž dílo bude zajímat především milovníky pořádného napětí a do detailů popsané hrůzy.

ČONG JUDŽONG A JEJÍ
KRVAVÝ VZORNÝ SYN

DOBRO.DRUH

Na jaře tohoto roku vyšel thriller, který se mnohým
lišil od většiny knih tohoto žánru. Nebyl nabitý akcí, přesto by se napětí při čtení knihy dalo krájet.
Vzorný syn začíná v okamžiku, kdy se probudí mladý Judžin a nepamatuje si nic z předešlé noci. To
by nebyl až takový problém, pokud by se jeho byt
neproměnil v krvavou lázeň a uprostřed té spouště neležela jeho matka. Psychothriller Vzorný syn
se vám plíživě dostává do hloubi mysli a navozuje
silně nepříjemné pocity. Autorka totiž umí vše vykreslit naturálně a do nejmenšího detailu.
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Vendeta
Cena: 399 Kč

Lucie Černá

Čong Judžong pochází z Jižní Korey a za svou krimi tvorbu získala již nejedno ocenění. Její dílo bylo
přeloženo do sedmi jazyků a Vzorný syn rozhodně
není tím posledním, kterého se v českém překladu
dočkáme. Nakladatelé totiž dobře vědí, že mnozí
čeští čtenáři si v detailních popisech zvráceností libují a trend thrillerových jednohubek na jedno odpoledne je třeba občas proložit nějakým náročnějším dílem.

NAVŠTIVTE
S KIM ONSU KNIHOVNU
NÁJEMNÝCH VRAHŮ
V Koreji ještě chvilku zůstaneme. Pravděpodobně
zde umělci pociťují tvrdý režim jejich severských
sousedů, jelikož úzkost, strach, samota a nevyrovnanost se v dílech korejských autorů objevuje nezřídka. Právě motiv osamělosti je něčím, co hojně
najdeme v dílech Kima Onsu, uznávaného autora
ověnčeného cenami.

F

Archiv

Jeho nejznámější kniha se na podzim tohoto roku konečně dočká i českého překladu,
a zprostředkovává čtenáři vhled do korejského podsvětí, kde nikdo
není tím, kým se na první pohled zdá. Zjistíte,
že není vrah jako vrah
a zabíjení na objednávVendeta
ku je drsný, ale výnosný
Vychází v listopadu 2019
byznys. Milujete-li černý
humor, sarkasmus a místy dosti nevybíravé jazykové výrazy, buďte si jisti, že si tuto drsnou korejskou noir užijete.

CCHAJ ŤÜN PŘEKRAČUJE
ŘEKU SMRTI
Říkají mu čínský Stephen King. On sám se k tomuto označení chová s pokorou. Ačkoliv umí mistrně vykreslit hrůzy a jeho tvorba se pohybuje na
pomezí mysteriózních thrillerů a hororu, chce být
sám sebou, bez nálepky, jejímž cílem je jen prodávat jeho texty. Českým čtenářům přibližuje některé čínské lidové zvyklosti, náboženství, své mínění
o posmrtném životě…
Středoškolský učitel Šen Ming vede v Šanghaji poklidný a úspěšný život, dokud smrt jeho studentky
nerozpoutá sérii nešťastných událostí vedoucích až
k jeho smrti. Počet vražd ovšem i potom neustále
narůstá, policie bezmocně tápe, a přestože nikdo
nepochybuje, že mezi vraždami existuje pojítko, řešení proklouzává všem mezi prsty. Když
začne šest let po Šen Mingově
smrti v jednotlivých případech
figurovat malý chlapec, který
sotva nastoupil do školy, všichni se jen obdivují jeho bystrosti a vědomostem. Nebyl tu už
v minulém životě?
Tak co říkáte, pustíte se do některého z nervy drásajících příběhů naší trojice výborných
asijských autorů? Věříme, že
u jedné knihy z tohoto světadílů nezůstanete.

Fobos
Cena: 399 Kč

od autora knihy 25 tajemství Prahy
kého na Karlově mostě. Dozvíte se také, kde
hledat ďáblovy kameny. Další nebudeme prozrazovat, ale můžete se těšit na Nová tajemství Prahy. Kniha je pokračováním knihy
25 tajemství Prahy, která vyšla v roce 2018
a stala se bestsellerem.

O autorovi
Novinář, historik a fotograf, autor knihy
25 tajemství Prahy a Nová tajemství Prahy,

tvůrce projektu Miluju Prahu David Černý
pochází ze staré pražské pekařské rodiny.
Studoval historii a celý život o Praze píše.
Svou lásku k hlavnímu městu chtěl však
sdílet i s ostatními, a tak si založil stránku
Miluju Prahu. Zpočátku publikoval jen své
oblíbené fotky Prahy, stránka se však rozrostla už na 100 tisíc fanoušků a spousty lidí
dnes nadšeně posílají své vlastní fotky. David
stále žije na Starém Městě nedaleko Staroměstského náměstí.

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

Praha je nejen stověžatá, ale také plná tajemství a zázraků. Autor David Černý v nové
knize odhalí další zajímavosti z naší metropole. Projeďte se spolu s ním pohřební pražskou tramvají. Najděte první dopravní značku
v Praze a seznamte se s úhořem Pepíkem,
který už dlouhá léta žije v kašně pojišťovny
ve Spálené ulici. Můžete také nahlédnout
do koupelny Jana Masaryka a do podzemní
nemocnice v Krči. Naučíte se, jak správně
požádat o zázrak u sochy Jana Nepomuc-

Grada
Cena: 299 Kč

Grada
Cena: 299 Kč
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DESKOVKY

HRAVÉ VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
T

Dagmar Topolová

Podzimní deprese? Předvánoční shon? Ale jděte! Raději se místo špatné nálady a stresu vydejte vstříc parádnímu dobrodružství. A nemyslíme tím adrenalinový výlet do přeplněných obchodních center. Nene, hovoříme
o méně nebezpečné aktivitě, kterou můžete provozovat v teple a pohodlí domova – hraní deskových her. Ať už
jste ostřílení deskovkoví hráči nebo se v tomto úžasném světě teprve rozkoukáváte, máme pro vás tipy na
skvělé hry, které nás na centrále Knihy Dobrovský více než nadchly. A kdo ví, pokud si o ně napíšete Ježíškovi,
třeba je najdete na Štědrý den pod stromečkem, protože Vánoce mohou být nejen čtivé, ale i hravé!

Opravdu skvěle propracovaná hra, která z vás alespoň na chvíli učiní detektiva.
Se svým týmem specializovaných vyšetřovatelů jste se ocitli uprostřed Londýna na
místě činu. Vaším úkolem je najít pachatele vražd, loupežných přepadení a dalších
hrůzných činů. Nepřehlédněte ani tu nejnepatrnější indicii, abyste dostali zločince
za mříže! V pátrání vám pomohou karty důkazů, speciálních předmětů a desky kriminalistů. Pokud máte ten správný detektivní smysl, odhalíte skutečného padoucha.
Výsledné skóre nezáleží jen na správných odpovědích, ale také na rychlosti, s jakou
hráči dokázali případ vyřešit. A pokud chcete zážitek ze hry posunout na vyšší úroveň,
přizvěte ke hře svůj smartphone a načtěte QR kód, který se nachází na každé kartě
zločince a otevírá další řadu příběhů a okolnosti případu.
1–4 hráči

12

let

90 minut

Desítka, jedna z nejpopulárnějších společenských her současnosti, je proslulá svými
extrémně jednoduchými pravidly. Stačí ji v podstatě jen vybalit, nažhavit mozkové
závity a začít hrát. Navíc díky kompaktnímu balení si ji klidně můžete brát s sebou
na cesty. A jak se Desítka Česko hraje? Ve 200 okruzích najdete celkem 2 000 otázek.
V případě, že odpovíte správně, získáte bod. Jakmile jste znovu na tahu, můžete se
snažit najít další správnou odpověď v tomtéž okruhu. V ten okamžik se ale vystavujete riziku, že dříve získané body ve stejném okruhu ztratíte. Troufnete si riskovat,
nebo budete raději hrát na jistotu?

DOBRO.DRUH

2–8 hráčů
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8

let

20 minut

Říkáte si, že už máte většinu společenských her okoukanou a chtělo by to sáhnout po
něčem novém? Pak pro vás máme skvělou zprávu! Rytíř Klouzek je čerstvou novinkou mezi deskovými hrami, která se navíc od svých kolegů poměrně liší. Podstatou hry
je totiž mechanická spolupráce všech hráčů a dobré prostorové vnímání. Rytíř Klouzek
vás zavede do království zmítajícím se v ničivém chaosu a vy jste jediná naděje na jeho
záchranu. Jenže nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Na cestě vás
totiž čeká řada nebezpečných pastí. Zvládnete společnými silami provést Klouzka do
cíle poslední mapy s alespoň jedním zbývajícím životem? Pokud ano, vítězství je vaše.
Klouzka ovládají čtyři plastové páky, které drží mapu ve vzduchu a naklání ji potřebným
směrem. Trasa od startu k cíli, kterou musí Klouzek přes mapu překonat, je vyznačena
světlou čarou. Připravte se nejen na spoustu náročných úkolů, ale také na kopec legrace.
1–4 hráči

7

let

30 minut

Uvedené hry jsou k dostání na vybraných kamenných prodejnách Knihy Dobrovský a na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

DESKOVKY

Žár letního slunce se na delší dobu odporoučel a nás čekají deštivá odpoledne a dlouhé chladné
podzimní večery, kdy se rozumný člověk chrání před všudypřítomnou virózou v rodinném kruhu či na
návštěvě u přátel. I tento nehostinný čas se dá strávit plnohodnotně a především zábavně.
Máte rádi pohádky? Vyžíváte se v hádankách? Pak vyzkoušejte Dixit – hru,
kterou si okamžitě zamilujete. A nejenom vy, ale celá vaše rodina. Dixit je
společenskou hrou pro tři až šest hráčů bez rozdílu věku. Díky poetickým
ilustracím plným fantazie z pohádkového světa, jednoduchým p
 ravidlům
a inovativnímu konceptu hry je možné hrát Dixit prakticky s kýmkoliv.
Zaručuje skutečně vytříbenou zábavu, při níž se nejen pobavíte a více
poznáte, ale rozšíříte si slovní zásobu
a hlavně, podnítíte svoji
fantazii a kreativitu.

8

let

30 minut

Smyslem hry Dixit je co nejdůmyslněji popsat
vybranou kartu, aby ji hráči uhádli. Avšak ne tak
jednoduše, aby ji uhádli všichni. A zároveň se
nesmí popsat moc složitě, aby ji neuhádl nikdo.
Body se získávají za dobrý popis i za uhádnutí
správné karty. Hra Dixit byla uvedena na trh
v roce 2008. Hned následující rok obdržela několik
ocenění, z čehož nejznámější je Hra roku na festivalu v Cannes. V roce 2010 pak získala ocenění
Spiel Des Jahres v Německu. A ten samý rok se
stala Hrou roku také u nás. Aktuálně na českém
trhu najdete základní hru Dixit, Dixit Odyssey
určenou pro více hráčů (až pro 12) a ještě
8 různých rozšíření, která vaši hru obohatí o nové
karty nebo nahradí ty stávající.

3–12 hráčů

8

let

Inspirovali jsme vás? Neváhejte a zahrajte si!
Samotná hra je rozhodně zábavnější než krátký
popis uvedený na těchto řádcích.

Uvedené hry jsou k dostání na
vybraných kamenných prodejnách
Knihy Dobrovský a na e-shopu
www.knihydobrovsky.cz

30 minut

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

3–6 hráčů

Hra přichází se zcela ojedinělým
konceptem – ilustrovanými kartami
bez textu a výrazně většího formátu,
než jsme u karet zvyklí. Originalita mechaniky hry spočívá ve vizuální komunikaci, asociaci nápadů
a představivosti, propojení zrakového vjemu s jeho ústním popisem.
Tajemné, vtipné i netradičně zpracované
ilustrace vás zavedou do míst, kde rozvinete
svoji fantazii naplno. Pobavíte se tím, jak jednoduše
a zábavně lze danou kartu popsat. Zažijete horké
chvilky při zjišťování toho, co vám chtěl vypravěč sdělit.
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BAVTE SE
VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA
Doplň tajenku do sněhových koulí.

2.
1.
3.
2.

4.

5.
6.

1.
4.

3.
6.

5.

DOBRO.DRUH

Tajenka: ....................................................
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S DĚTMI SOUTĚŽÍME
O KNIHY Z EDICE
ZPÁTKY V ČASE

DOBRO.ZÁBAVA

SUDOKU
Zjisti jaká čísla se skrývají v modrých políčkách.
8

5
1.

4
1

3

9
8

6

3

1

8
3.

7
4.

7
5
5.

6

2.

1

6

6

8

1
2

9

3

6

2
3

7

9
6.

7

4
2

Tajenka: ....................................................

1. Jak se jmenuje zpěvák skupiny Queen?
a) Paul McCartney
b) Farrokh Bulsara
c) Kurt Cobain

4. Kdo hrál ve skupině na bicí?
a) Roger Taylor
b) Freddie Mercury
c) Brian May

2. Kolik Oskarů vyhrál film Bohemian Rhapsody?
a) žádný
b) 2
c) 4

5. Kterou píseň doprovází tleskající ruce?
a) Bohemian Rhapsody
b) We Will Rock You
c) I Want To Break Free

3. Kde byla skupina založena?
a) New York
b) Liverpool
c) Londýn

6. Kdo hrál frontmana skupiny ve filmu
Bohemian Rhapsody?
a) Rami Malek
b) Brad Pitt
c) Tom Hardy

S DOSPĚLÝMI SOUTĚŽÍME
O KNIHY WOODSTOCK ’69
A IKONY: FREDDIE MERCURY
& QUEEN
Správné odpovědi nám pošlete do 15. prosince
na adresu: souteze@knihydobrovsky.cz.
Do předmětu napište Soutěž Dobrodruh.

WWW.KNIHYDOBROVSKY.CZ

KVÍZ
Jak dobře znáš skupinu Queen?
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DOBROVSKÝ DÁREK

(D)OBROVSKÝ DÁREK
již od 299 Kč
199 Kč

ŽENY V BĚHU
Věra prožila s Jindřichem báječný život
a je pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout maraton!
Emancipovaná a rázná matka tří dcer
v tom nevidí žádný problém. Prostě
si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají
těch více než 42 kilometrů jako
rodinná štafeta.

79 Kč

YANKEE CANDLE VÁNOČNÍ VŮNĚ

VONNÉ VOSKY YANKEE CANDLE

Nový, ale i klasický design oblíbených
svíček Yankee Candle. Vyrobeno
za použití nejlepších surovin, včetně
čistých přírodních vonných výtažků.

Rozpuštěný vonný vosk provoní velmi
rychle celý byt. Pro maximální vonný
efekt rozpusťte vosk v aroma lampě
pomocí běžné čajové svíčky.

Yankee Candle

Yankee Candle

KMOTR
Legendární film Kmotr přichází na váš
stůl! Hra vás zavede do New Yorku
50. let, kde budete soupeřit o vliv
s ostatními rodinami a především
vydělávat peníze.

Bontonfilm

ADC Blackfire

699 Kč
DOBBLE 360
Nový Dobble je tady! Karty se otáčí
a vy budete mít za úkol najít stejný
symbol dvou protilehlých kartách!

již od 299 Kč
ZÁPISNÍKY MOLESKINE
Zápisník má pevnou, ve hřbetu šitou
vazbu v kartonových deskách. Obepíná
ho pružná páska proti samovolnému
otevírání. Každý zápisník je dále
vybaven pořadačem poznámek, který
je vyroben z tkaniny a kartonu, textilní
záložkou a letákem s historií.
Moleskine

2 199 Kč

999 Kč

EXIT ÚNIKOVÁ HRA
Originální únikové hry na doma.
Napínavé příběhy vás vtáhnou do děje
a pak už je jen na vás, jak se dostat
ze smrtelného nebezpečí.
Dino Toys

LAVENDER MIST VANIČKA
WINTER IN VENICE
Kosmetika s vůní levandule
a rozmarýnu vám zaručí po dlouhém
dni chvilky pohody a uvolnění.

379 Kč

ADC Blackfire

Winter in Venice
STÍRACÍ MAPY GIFTIO
Navštívená místa na mapě setřete,
čímž odhalíte barevnou vrstvu
s vyobrazenou památkou, která je
ručně malovaná a vykreslená do
nejmenších detailů.
Giftio

DRAČÍ PALÁC

1 299 Kč

Dračí palác je rodinná abstraktní hra,
která se volně inspiruje tradiční čínskou
hrou Mahjong.
Dino Toys

DIAMANTOVÝ LES
Legendární a velmi oblíbená hra
Maršál a špion se vrací v novém kabátě.
Zvolte si správnou strategii, zaútočte,
dobijte soupeřův prostor a získejte
vítězný prapor.

DOBRO.DRUH

Dino Toys

899 Kč

599 Kč

1 099 Kč
JÍZDENKY, PROSÍM! – EVROPA
Máte rádi cestování? Chtěli byste si
na chvíli vyzkoušet, jaké to je vrátit
se do doby budování železnic? Pak
vás určitě bude bavit tato hra, která
se stane oblíbenou součástí zábavy
v každé rodině.
ADC Blackfire

399 Kč

Nová česká dětská hra s prvky strategie
a pamatování. Variabilní herní plán
zaručí pokaždé jinou hru. Hra je určena
pro 2 až 4 hráče.

STRATEGO MARŠÁL A ŠPIÓN

Dino Toys
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již od 599 Kč

TEAM WORDS

399 Kč

999 Kč
ESCAPE ROOM: ÚNIKOVÁ HRA 2

Zábavná týmová párty hra se slovy
pro 2 až 10 hráčů. Sázejte na oblíbená
témata a hledejte správná slova na
náhodně hozená písmena na kostkách,
ale pozor, čas běží!

Máte rádi záhady a luštění všelijakých
kvízů? Můžete se nechat zavřít do
tajemné komnaty a nebo si v klidu
domova vyzkoušet populární deskovou
únikovou hru Escape room.

Dino Toys

ADC Blackfire

VÝBUŠNÁ KOŤÁTKA
Výbušná koťátka jsou vysoce
strategickou a koťátky poháněnou
verzí ruské rulety. Hráči si dobírají
karty, dokud si někdo nelízne výbušné
koťátko, exploduje, umře a je vyřazen
ze hry.
ADC Blackfire

Sortiment zakoupíte ve vybraných kamenných prodejnách Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu www.knihydobrovsky.cz

DOBROVSKÝ DÁREK

VÁNOČNÍ DÁRKY
Znáte
z TV

Znáte
z TV

ZOMBIE RUKA

999 Kč

Bláznivá hra s magickou zombie rukou.

ÚNIKOVÁ HRA
OTEVŘI ZÁMEK

999 Kč

Zadejte správný kód, otevřete zámek
a osvoboďte se z místnosti, kde jste uvězněni.

STRATEGICKÁ
DESKOVÁ HRA MARS

999 Kč

Strategická hra pro celou rodinu. Vydejte
se na dobrodružnou cestu a osídlete Mars.

Znáte
z TV

NEBUĎ OSEL

999 Kč

Rychle přemýšlejte, rychle odpovězte
a posuňte se blíž k cíli.

DOBYVATEL

999 Kč

Strhující vědomostní stolní hra pro celou
rodinu se strategickými prvky, která nabízí
více než jednoduchý kvíz.

KOUZLA, TRIKY A MAGIE
Zlatá edice – 150 triků

999 Kč

Okouzli všechny svými čáry. Sada obsahuje
150 neuvěřitelných a fantastických kouzel a triků.

Znáte
z TV

Znáte
z TV

Znáte
z TV

ZEMĚ, MĚSTO…!

699 Kč

Položte kartičku na herní jednotku a hra může
začít. Jednotka vybere písmeno a vy musíte
říct slovo na téma, jaké vidíte na kartičce.

LOVEC DUCHŮ 2

1 699 Kč

Strašidelná zábava, při které vám bude
tuhnout krev v žilách. Lovec duchů je
zábavná společenská hra pro celou rodinu.

HOROROVÁ MAGIE

899 Kč

Šílená Magie – kouzelnická sada těch
nejvulgárnějších a nejodpornějších triků.

Znáte
z TV

Znáte
z TV

1 999 Kč
SO SLIME TOVÁRNA
NA SLIZ PRO HOLKY
Vyrobte si svůj vlastní sliz.

799 Kč

MÝDLA A ŠUMIVÉ
BOMBY

499 Kč

Mýdla a šumivé bomby – ideální sada pro
všechny malé parádnice.

599 Kč

CRAZY CHIC
VLASOVÉ STUDIO
Krásné účesy jsou na dosah ruky. Buď vždy
perfektní a drž krok s módou a současnými trendy.

Samby je malý bernardýn, který rád chodí
na procházky a rád se mazlí. Samby si
sedne, zavrtí ocáskem, zahýbe hlavou
a zaštěká. Zatleskejte, bernardýn se k vám
rozejde. Za chvíli se zastaví a začne štěkat.

599 Kč
ŠKOLA KOUZEL PRO UČNĚ II
Obsahuje 50 kouzel a triků! Nová
kouzelnická sada pro učně II s instruktážní
knihou a popisem krok za krokem. Nauč se
čarovat a staň se opravdovým kouzelníkem!

SVÍTÍCÍ KRYSTALY

649 Kč

V experimentální sadě Svítící krystaly se děti
dozví spoustu zajímavostí o původu a vzniku
krystalů, ale hlavně si je mohou samy vyrobit.

Sortiment zakoupíte ve vybraných kamenných prodejnách Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu www.knihydobrovsky.cz
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SAMBY

81

Spisovatel a univerzitní profesor Dale
Stewart se po desítkách let vrací do Elm
Havenu. V místě, kde prožil své dětství,
nyní hodlá čerpat inspiraci pro napsání
knihy. Na sklonku roku přijíždí na opuštěnou farmu, kde bydlel jeho dávný
kamarád Duane. Vchází do mrazivého
domu minulosti a sám netuší, jestli z něj
ještě někdy vyjde.

Zmizení stínu Hemua Džóšiho během tradičního indického festivalu rozpoutá vlnu pozdvižení
a úžasu. Celý svět okouzleně sleduje neuvěřitelné
činy Hemua, který se ztrátou stínu získá
nové, neuvěřitelné schopnosti. Nestinnost se
začne šířit jako lavina a moc, kterou s sebou
přináší, není zadarmo.

Během globálního povstání je lidstvo
vyhlazeno právě těmi stroji, které byly
vyrobeny, aby mu sloužily. Nyní světu vládnou Jedny světové inteligence – obrovské
mainframy, které asimilovaly mysli milionů
robotů. Ale ne všichni roboti jsou ochotni
vzdát se své individuality.

Milo se probudil u vody, jako už bezmála
desettisíckrát. Smrt tam seděla s ním,
s překříženýma nohama. Byla tam pokaždé, když se probral, dívala se na něj
těma svýma slzícíma, citlivýma očima,
zahalená do dlouhých černých vlasů.

Malorie sleduje silnici před sebou. Snaží
se dojet do bezpečí. Nesmí se rozhlédnout. Jediný pohled by ji mohl stát život.
Tam venku totiž žijí prazvláštní tvorové.
Kdokoli je zahlédne, zešílí. Ublíží svým
blízkým. Ublíží sám sobě.

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Nad Washingtonem
vybuchla atomová bomba. Jon Keller si toto
oznámení přečte u snídaně na telefonu.
Následují další oznámení a zprávy, že svět
pustoší jaderná válka. Je služebně na konferenci ve Švýcarsku, v hotelu daleko od nejbližšího
města. Spolu s dvacítkou dalších hostů se Jon
snaží udržovat aspoň nějaké zdání civilizace.
Pak se ale jednoho dne v hotelu najde mrtvá
holčička. Někdo v hotelu je vrah.

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

DRUHÁ KNIHA
OD AUTORKY BESTSELLERU
POSTEL HOSPODA KOSTEL

Markéta
Zahradníková
zpovídá oblíbeného
českého kuchaře
Jaroslava Sapíka.

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

