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MILÍ 
DOBRO.ČTENÁŘI, 

dyž jsem poznala svého 
manžela, tedy tenkrát to 
ještě nebyl můj manžel, ale 
Petr Dobrovský, ještě jsem 

netušila, co mi život nachystal. Bylo mi 
40 let, ale cítila jsem se tak na 25. Sezná
mila nás kamarádka Zuzka a hned jsme si 
padli do oka. Náš vztah se sice vyvíjel po
stupně a pomalu, ale díky tomu jsem měla 
možnost Petra lépe poznat. Věděla jsem, 
že má prodejny s knihami, ale ze začátku 
jsem se zajímala spíše o něho samotné
ho a teprve později jsem začala postup
ně pronikat do celého procesu, který měl 
Petr již pečlivě rozpracovaný. A jsem za 
to opravdu ráda, otevřel se mi zcela nový, 
úžasný svět.

Je to již pěkná řádka let, co spolu bydlí
me i pracujeme, a troufám si říci, že jako 
rodina jsme super tým. Trávíme společ
ně (s lehkou nadsázkou) 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. Náročné, ale krásné. Jak se 
naše společnost vyvíjela, přibyl k nám do 
týmu i starší syn Štěpán. Jsou na mě teď 
na centrále dva. Náš mladší ještě studuje, 
ale už dávno to s námi vše prožívá a těší 
ho, když může přiložit ruku k dílu. Jsem 
ráda, že máme rodinu, která drží společně 
pohromadě. 

Vánoce nám, jako každoročně, opět rychle 
utekly, ale pár zimních měsíců máme ještě 
před sebou. Přiznávám, že nejsem člověk, 

který zimu miluje. Lyžovat moc neumím, 
a když vyrazíme na hory celá rodinka, 
ostatní na svahu spíše zdržuji pomalou 
jízdou, než abych předváděla ukázkové 
obloučky. Usoudila jsem, že bude lepší, 
když budu čekat pod kopcem. Třeba s kni
hou v ruce…?
 
O jarních prázdninách mě to určitě ještě 
čeká, všichni doma hory milují a lyžovat 
umí. Pro mě jsou chvilky na horách pří
jemně stráveným časem s mými nejbliž
šími. Zároveň mi mé neslavné lyžování 
poskytuje více prostoru věnovat se milo
vaným knihám. Letos váhám, zda s sebou 
zabalit Knihkupkyni, nebo Dívku na kusy, 
ale jak se znám, určitě „náhodou“ sbalím 
obě.

Přeji vám, milí Dobro.čtenáři, krásné zim
ní dny, ať se vám v roce 2018 vše vydaří 
a hlavně si na horách nic nezlomte.

Petra Dobrovská s rodinou
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Máme radost – 
skvělých knih 

a autorů je 
tolik, že vám je 
sotva stíháme 

všechny 
představit. 
Je nám ctí, 
že jsme se 
společně 

s vámi mohli 
v uplynulých 

týdnech setkat 
se spoustou 

inspirativních 
osobností.  

Co všechno 
jsme prožili?
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DOBRÁ SPOLEČNOST

I V naší prodejně v brněnské Joštově 
ulici se setkaly se svými příznivci 
sestry Lucie a Nicole Ehrenbergerovy 
z blogu A CUP OF STYLE.

L K V našem knihkupectví na 
Václavském náměstí proběhl křest 
videoklipu k písni Svatební od zpěváka 
a skladatele Jarka Šimka (na snímku 
s herečkou Simonou Stašovou). 
Foto: Lenka Haková

F Archiv
I V našich prodejnách po celé zemi 
proběhla autogramiáda úspěšné 
blogerky Terezy Salte ke knize 
Šlehačková oblaka.

I Na snímku vidíte Jaroslava Němečka s oblíbenými 
postavami ze Čtyřlístku. Jeho autogramiáda proběhla 

v pražském OC Arkády.
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I Autogramiáda Zdeňka 
Svěráka ke knize Posel hydro
meteorologického ústavu – 
Praha Václavské náměstí.

I Křest a autogramiáda nové 
knihy Lukáše Pavláska – Praha 
Václavské náměstí.

Další akce, které jsme pro vás uspořádali: 
J  Autogramiáda Miroslava Macka ke knize Saturnin se vrací – Olomouc, Pardubice, Brno Joštova, Praha OC Arkády.
J  Křest knihy Kluk ze Žižkova o Jiřím Krampolovi – Praha Václavské náměstí.
J   Autogramiáda Jana Budaře ke knize Princ Mamánek – Praha Václavské náměstí, Brno Joštova, Plzeň OC.
JAutogramiáda MUDr. Kateřiny Cajthamlové a křest její knihy Abeceda moderního rodiče – Praha Václavské náměstí.

L L L Autogramiáda Dary 
Rolins – Ostrava Karolina. 

L L Křest knihy Mořeplavec – 
host Jan Čenský, Praha 
Václavské náměstí.

L Autogramiáda Romana 
Vaňka k jeho nejnovější 
kuchařce, Brno Joštova.

I Autogramiáda Lucie 
Vondráčkové k jejímu novému 
Zpěvníku – Praha Václavské 
náměstí.

I Autogramiáda Tomáše Řepky 
ke knize Děkuju – Olomouc.

I Autogramiáda autorů 
a editorů knihy Ve stínu Říše, 
na niž dorazil i František 
Kotleta – Praha Václavské 
náměstí.

I Autogramiáda Ondřeje 
Hejmy a křest jeho knihy 
Srdce zlomený. 

I Křest a autogramiáda Karin Krajčo Babinské s Richardem Krajčem ke knize KECY, KECY, 
KECIČKY proběhly po celé ČR. Hostily je prodejny: Praha Václavské náměstí, Kolín, Brno Joštova, 
Olomouc, Ostrava Karolina, Hradec Králové, Liberec Nisa, Plzeň OC, České Budějovice.

I Křest knížky Dva od Jana 
Saudka – Praha Václavské 
náměstí.
Foto: archiv nakl. Slovart

I Autogramiáda youtubera 
KOVYHO k jeho knižnímu 
debutu Ovšem – tour po celé 
České republice.
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„Člověk při čtení 
hledá poučení, 
zábavu, napětí. 

Hlavně však hledá 
sebe,“ prohlásil 

kdysi lékař Prokop 
Málek. Objevte 

sami sebe s pomocí 
inspirativních knih 
i vy. Přinášíme vám 

několik skvělých 
tipů z nakladatelství 

Knihy Omega.

T Anna Batistová F Archiv

K
N

IH
Y

 
O

M
EG

A
PETR DOBROVSKÝ 

Když jsem poprvé držel 

knihu od slavného Vlka 

z Wall Street, byl jsem 

trochu skeptický. Kdo 

by se skutečně chtěl 

dělit o své know-how 

oblasti získávání peněz? 

Cesta vlka je však jiná než ostatní knihy 

o osobním rozvoji či manažerských 

schopnostech. Dosud byla přístupná pou-

ze online za vysoký poplatek a my jsme 

šťastní, že konečně vychází i v knižní verzi 

dostupné pro všechny. Věřím, že vám tato 

kniha pomůže k mnoha úspěchům. 

Cesta vlka, Knihy Omega, 

Cena: 349 Kč (připravujeme)

       ŠTĚPÁN HAVRÁNEK 
Čtení románu Kde pří-

běh končí od italského 

spisovatele Allesandra 

Piperna mě bavilo 

od začátku do konce. 

Být svědkem počínání 

hlavního hrdiny a pozo-

rovat, jak se vypořádává s nástrahami, 

které mu život přichystal, mě mnohdy 

rozesmálo a nejednou opravdu šokova-

lo. A tak to má u správného čtení být. 

Kde příběh končí, výborné dílo 

světové beletrie, je ideálním čte-

ním na dlouhé zimní večery. 

Kde příběh končí, Knihy Omega, 

Cena: 299 Kč (předpokládané 

datum vydání 12. 2. 2018)

PETRA DOBROVSKÁ 
Myslím, že jsem dopo-

sud nečetla žádnou kni-

hu vyprávějící o takové 

životní trýzni, jako Dívka 

na kusy. Název knihy 

totiž dokonale vystihuje 

příběh Charlie. Nebylo 

to snadné čtení, ale i přesto jsem vděčná, 

že se mi kniha dostala do rukou. Ukazuje, 

jak nemilosrdný život může být a také to, 

jak je důležité to nevzdát, protože i v těch 

nejtěžších chvílích je tu naděje. 

Dívka na kusy, Knihy Omega, Cena: 399 Kč 

(předpokládané datum vydání 15. 1. 2018)

PORAZTE STRACH

Mandie Holgate

Víte, co stojí mezi vámi a životním úspěchem? 
JSTE TO VY! ZMĚŇTE své myšlení, vypořádejte 
se se svými obavami a zvyšte své šance na úspěch. 
Strach z neúspěchu, strach z mluvení na veřejnosti, 
strach zeptat se na to, co chceš, strach říct ne 
a strach ze změn, jejichž seznam je nekonečný 
v osobním i profesním životě. Tato kniha vám 
pomůže překonat své obavy jednou provždy. 
Nabízí osvědčené strategie, dovednosti a nástroje, 
které vám pomohou vypořádat se s typickými 
životními situacemi, kterých se všichni bojí – něco 
odmítnout, arogantní chování, požádat o to, co 
chcete, promluvit před skupinou lidí. Nenechte 
si ujít velké životní příležitosti, neexistuje nic, co 
nemůžete zvládnout. Změňte své návyky, myšlenky, 
přesvědčení, hodnoty a získejte respekt ostatních, 
jaký si zasloužíte.

Knihy Omega, Cena: 249 Kč

NEZAPOMEŇ

Val Emmich

Gavina drtí smutek 
nad ztrátou milované 
partnerky Sydney. Aby se 
žalem nezbláznil, prchá 
do New Jersey do domu 
svého přítele. Přítelova 
desetiletá dcera Joan 
se narodila se vzácnou 
schopností vybavit si 

každý detail ze svého života. Joan s Gavinem sdílí své 
vzpomínky na Sydney a Gavin jí na oplátku pomáhá na 
cestě ke slávě. Kniha Nezapomeň je vtipný a dojemný 
debut amerického zpěváka a herce Vala Emmicha.

Knihy Omega, 
(předpokládané datum vydání 5. 3. 2018)
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NEPLAKEJ

Mary Kubica

Je jedno, jak daleko nebo jak 
rychle utečeme, naše minulost 
nás nakonec stejně dožene. To 
je poselství nového strhujícího 
románu Neplakej od Mary 
Kubicy, autorky bestsellerů 
Hodná holka a Andílek. Příběh 
nás zavádí do centra Chicaga, 
odkud beze stopy zmizí Esther 
Vaughan. Její spolubydlící 
Quinn mezi jejími věcmi najde 
dopis nadepsaný „Miláčku“, 
který zpochybní snad úplně 
vše, co o Esther věděla… 
Mezitím se v malé kavárně 
v přístavním městečku nedaleko 
Chicaga objeví tajemná cizinka. 
Osmnáctiletý umývač nádobí 
Alex Gallo je jí zcela pohlcen. 
Nevinná zamilovanost přerůstá 
v něco tajemného a Quinn 
i Alex si začnou pokládat 
stejnou otázku: Kdo je vlastně 
tato mladá žena? A mluví 
pravdu?

O tom, že miluji thrillery, 
už jsem se jednou zmiňoval. 
Kniha s názvem Neplakej 
vypráví o jednom zmizení 
a dvou osobách, které se 
navzájem přitahují, ale po chvíli 
si začnou uvědomovat, že se 
vlastně vůbec neznají. 
Doporučuji. 
ŠTĚPÁN HAVRÁNEK

Knihy Omega, Cena: 349 Kč 
(předpokládané datum vydání 
19. 2. 2018)

MICHAEL JACKSON: 
ZPÁTKY V ČASE

Daryl Easlea

„Když se podíváte dolů z pódia, tak 
daleko, jak jen oko může dohlédnout, 
vidíte spoustu lidí. A to je nádherný 
pocit, i když to stálo spoustu bolesti 
a dřiny,“ to jsou slova krále popu 
Michaela Jacksona. Když v červnu 
2009 zemřel, bylo po světě prodáno 
neuvěřitelných 750 milionů jeho alb. 
Spisovatel, diskžokej a moderátor 
Daryl Easlea se podíval na život 
a dědictví Michaela Jacksona 
netradičním způsobem – pozpátku. 
Vyprávění začíná Jacksonovou 
tragickou smrtí, pokračuje zlatými 
roky jeho sólové hvězdné kariéry 
a končí začátky s bratry ve skupinách 
Jacksons a Jackson 5 a životem 
v Indianě. Prozkoumejte skrze text 
a 200 fotografií život popového génia, 
jeho démony, ale především ikonickou 
hudbu.

Fanoušci Michaela Jacksona 
dlouho čekali, kdy se objeví nějaká 
vážně skvělá publikace o tomto králi 
popu. Nyní je tu. Obsahuje na dvě 
stovky fotografií, časovou osu 
a Jacksonovu kompletní diskografii. 
Baví mě moc! ŠTĚPÁN HAVRÁNEK

Knihy Omega, Cena: 999 Kč 
(předpokládané datum vydání 
15. 2. 2018)

KOMPLETNÍ HISTORIE 
BLACK SABBATH – KDE ČÍHÁ ZLO

Joel McIver

Heavy metal zřejmě nemá výraznější symbol než legendární 
britskou kapelu Black Sabbath. Ta hudební žánr vytvořila 
a přes čtyřicet let mu udávala směr. Jak se potkali zpěvák 
Ozzy Osbourne, kytarista a skladatel Tony Iommi, basák 
a textař Geezer Butler a bubeník Bill Ward? A jak se ocitli na 
samém hudebním vrcholu? Příběh strašidelných a temných 
Black Sabbath vypráví hudební publicista Joel McIver. 
Zaměřuje se na celou historii kapely, a to od úplných 
začátků přes vznik svaté trojice heavy metalu – song „Black 
Sabbath“ na albu Black Sabbath od Black Sabbath – až po 
současnost. To vše je doplněné více než 200 fotografiemi, 
kompletní diskografií a předmluvou od frontmana kapely 
Machine Head. 

Málokdo by hádal, že právě skupina Black Sabbath a její 
hudba často zní mým bytem, ale je to tak. Nyní budu muset 
svou sbírku alb doplnit i o fotografickou publikaci o těchto 
zakladatelích metalu, protože je vážně povedená a pro 
fanoušky nezbytná. PETR DOBROVSKÝ

Knihy Omega, Cena: 999 Kč 
(předpokládané datum vydání 15. 2. 2018)

HOVORY S BOHEM 4

Neale Donald Walsch

V češtině nyní vychází již čtvrtý díl populární série Hovory s Bohem. Autor 
knihy Neale Donald Walsch se ocitl v novém dialogu s Bohem. Radil se 
s ním ohledně dvou zásadních otázek. Zaprvé, byla lidem nabídnuta 
pomoc vyspělejších bytostí z jiné dimenze? Zadruhé, byli lidé vyzváni, 
aby pomohli zvládnout kritickou dobu, která se na planetě blíží? Bylo mu 
řečeno, že odpověď na obě otázky zní ano…

Knihy Omega, Cena: 299 Kč (předpokládané datum vydání 12. 2. 2018)
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KNIHY OMEGA

CESTA VLKA

Jordan Belfort

Autor bestselleru Vlk 
z Wall Street Jordan 
Belfort, kterého ve 
stejnojmenném filmovém 
hitu ztvárnil Leonardo 
DiCaprio, odhaluje 
ve své nové knize 
Cesta vlka své umění 
přesvědčování, vlivu 
a úspěchu, díky němuž se 
dopracoval k obrovskému 
bohatství. Až dosud 
byl jeho revoluční 
program plný strategií 
a tipů dostupný pouze 
prostřednictvím 
placeného online kurzu. 
Nyní si jej můžete přečíst 
i vy! 

Knihy Omega, 
Cena: 349 Kč 
(připravujeme)

SKRYTÁ PÍSEŇ

Valentina Nazarova

Krásná a temperamentní Nika 
Lukina studuje v Londýně 
a má úplně vše, na co si 
ukáže. Přesto není šťastná. 
Když jí bylo třináct, zmizela 
její milovaná starší sestra 
Jenya. Niku napadne zveřejnit 
sestřinu starou fotku na 
Facebooku. Dostane odpověď 
od ženy, která tvrdí, že byla 
její nejlepší kamarádkou. 
Nika se za ní vydává vlakem 
do Notownu… A rozjíždí se 
záhadami naplněný thrillerový 
příběh. 

Knihy Omega, Cena: 399 Kč 
(předpokládané datum 
vydání 29. 1. 2018)

V ÚKRYTU

Liz Nugent

Temný thriller V úkrytu od irské 
autorky Liz Nugent nás zavádí do 
zdánlivě idylické domácnosti. Lydia 
Fitzsimonsová žije v úhledném 
domě se svým milujícím manželem 
a synem. Aby měla úplně dokonalý 
život, potřebuje však ještě jednu 
věc. Úkol sehnat ji připadne 
Lydiinu manželovi. Co ale dělat 
v momentě, kdy manžel kvůli její 
chorobné touze zavraždil člověka? 
A co když ani mrtvé tělo Lydii 
nezastaví? 

Knihy Omega, (předpokládané 
datum vydání 12. 2. 2018)

DÍVKA NA KUSY

Kathleen Glasgow

Ne, sedmnáctiletá Charlotte 
Davisová není roztrhaná na kusy. 
Název knihy odkazuje k jejímu 
bolavému srdci. Na to, jak 
mladičká je, postihlo Charlotte 
neuvěřitelné množství ztrát – přišla 
o otce, o nejlepší kamarádku, 
která se proměnila v chodící 
zombie, a vlastně i o matku, která 
o ni nestojí. Příběh o dívce, která 
ztratila vše, na čem jí záleželo, 
končí nadějí, která jí pomohla 
postavit se znovu na nohy.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč 
(předpokládané datum vydání 
15. 1. 2018)

DVA TÝDNY 
PRO MLADŠÍ 
MOZEK

Garry Small, Gigi 
Vorgan

Dá se odvrátit 
předčasné stárnutí 
mozku? Autoři 
knihy Dva týdny pro 

mladší mozek věří 
tomu, že k tomu stačí 
mozek správně cvičit 
a trénovat. Přicházejí 
s moderním programem 
pro bystrou mysl a lepší 
paměť. Kniha obsahuje 
návody a cvičení nejen 
na to, jak zlepšit svou 
paměť, ale také na to, 
jak snížit riziko diabetu, 
srdečních onemocnění 
a mozkové mrtvice. 
Osvojte si už za dva 
týdny každodenní 
návyky, které vám 
pomohou omladit 
mozek.

Knihy Omega, 
(předpokládané datum 
vydání 12. 2. 2018)

ÁJURVÉDSKÁ LÉKÁRNA

Vinod Verma

Představte si léčení, které zahrnuje takové léky, jakými 
jsou zázvor, skořice, kardamom či kurkuma. Ájurvédské 
domácí léčivé prostředky pro léčbu běžných každodenních 
nemocí –  nachlazení, problémů s trávením, bolestí hlavy 
nebo senné rýmy –  nabízí v knize Ájurvédská lékárna 
slavná ájurvédská lékařka Vinod Verma. Vystačíte si přitom 
s pomocí bylinek a koření, které jsou k dispozici všude.

Knihy Omega, Cena: 329 Kč 
(předpokládané datum vydání 19. 2. 2018)



UŽIJETE SI KVĚTINOVÝ TANEC HULA HULA
Aktualizované vydání s krásnými ilustracemi
a nádhernými fotografi emi Jiřího Kolbaby

AUTOBIOGRAFIE BIATLONOVÉ LEGENDY
S předmluvou Gabriely Koukalové

OD MISTRA PŘEŽITÍ BEARA GRYLLSE
Pradávné tajemství ohrožuje budoucnost lidstva

DEJTE SVÉMU
ŠTĚSTÍ

LYKKELYKKE
TAK0 JAKO

E-KNIHY

Žijeme (s) knihami

KNIHA PŘISPĚLA K ZÁCHRANĚ MNOHA LIDÍ
v krizových životních situacích

298 KČ398 KČ348 KČ

328 KČ
328 KČ 328 KČ

U BERLÍNSKÉ ZDI JE NALEZENO TĚLO MRTVÉ DÍVKY
Východní Berlín 1975. Otázky jsou nebezpečné.

Odpovědi mohou zabíjet.

 AUTOBIOGRAFIE MARIE ŠARAPOVOVÉ
Nejdravější, Nejkontroverznější

Nezapomenutelná…

298 KČ 298 KČ
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FENG ŠUEJ PRO 
ZDRAVÍ, KRÁSU 
A DLOUHOVĚ-
KOST

Denise Liotta Dennis

Věříte na sílu a moudrost 
starověkého učení feng šuej? 
Denise Liotta Dennis vám 
poradí, jak si na jeho základě 
vytvořit zdravé prostředí 
a domov. V komplexním 
průvodci feng šuej Dennis 
odhaluje starověké i moderní 
techniky dobré nejen pro 
vaše zdraví, ale i pro krásu. 
Poznáte taoistické kořeny 
feng šuej, řadu zdravotních 
postupů i dva nejpopulárnější 
feng šuej systémy: letící 
hvězdu a osm rezidencí.

Knihy Omega, Cena: 349 Kč (předpokládané datum vydání 5. 2. 2018)

MOTIVAČNÍ MANIFEST

Brendon Burchard

„Je to triumfální práce, která čtenáře 
motivuje žít cílevědomý a smysluplný život. 
Miluji tuto knihu,“ uvedl na adresu knihy 
kouče Brendona Burcharda spisovatel Paulo 
Coelho. Základní myšlenkou Motivačního 
manifestu je, že hlavní touhou každého 
člověka je větší osobní svoboda. V cestě 
nám stojí dva nepřátelé: společenský útlak 
ze strany průměrné masy lidí a naše vlastní 
pochybnosti. Jak na ně vyzrát?

Knihy Omega, Cena: 299 Kč 
(předpokládané datum vydání 29. 1. 2018)

KDE PŘÍBĚH KONČÍ

Alessandro Piperno

Italský spisovatel a pravidelný 
přispěvatel deníku Corriere della 
Sera Alessandro Piperno debutoval 
románem S těmi nejhoršími úmysly, 
který se stal literární senzací. Nyní 
v češtině vychází jeho nová kniha 
s názvem Kde příběh končí. Piperno 
nás v ní seznamuje s hlavním hrdinou 
Matteem Zevim, který se po dvaceti 
letech vrací do Říma a převrátí tu 
životy svých blízkých naruby ještě víc, 
než když odsud před 20 lety utekl.

Knihy Omega, Cena: 299 Kč 
(předpokládané datum vydání 
12. 1. 2018)

KNIHKUPKYNĚ

Cynthia Swanson

Jedna žena, dva paralelní světy. Který z nich je ale ten 
skutečný? Spisovatelka a designérka Cynthia Swanson nás 
v románu Knihkupkyně seznamuje s osmatřicetiletou Kitty 
Millerovou, která žije v 60. letech v Denveru bohémský život 
svobodné majitelky knihkupectví. Ve světě snů se ale Kitty 
stává Katharyn Anderssonovou, která je vdaná za Larse, 
lásku svého života, a má vše, po čem vždy Kitty toužila. 
Nejprve si Kitty snění užívá, ale s každou další nocí se život 
Katharyn stává skutečnějším a skutečnějším. Co když se 
hranice mezi oběma světy začnou stírat? Jakou cenu bude 
muset hlavní hrdinka zaplatit, aby mohla zůstat? Vždyť 
otázku „Co by se stalo, kdyby byl můj život jiný?“ si v životě 
položí každý z nás…

Když jsem uviděla knihu s názvem Knihkupkyně, 
nebylo o čem přemýšlet, hned jsem se do četby pustila. 
Dílo, ve kterém se prolínají dva světy – svět snů a realita, 
jejichž hranice se pomalu rozmazávají – mě opravdu 
okouzlilo. 
PETRA DOBROVSKÁ

Knihy Omega, Cena: 349 Kč 
(předpokládané datum vydání 5. 2. 2018)
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VŠICHNI DOSPĚLI

Jami Attenberg

Jaké to je být ženou ve 21. století? Na tuto 
otázku se snaží pravdivě a s nadhledem 
v knize Všichni dospěli odpovědět 
newyorská spisovatelka Jami Attenberg. 
Seznamuje nás se svojí hrdinkou – 
svobodnou, bezdětnou, devětatřicetiletou 
Andreou, kterou vytáčí otázky typu „Proč 
nejsi vdaná?“ či „Nechceš si pochovat 
moje dítě?“. Vždyť už tak má dost starostí 
se vztahy ve své rodině, se sexuálními 
dobrodružstvími a s kariérou. 

Knihy Omega, Cena: 299 Kč 
(předpokládané datum vydání 26. 2. 2018)

POULIČNÍ 
JÍDLO –  
Z ULICE AŽ 
NA VÁŠ STŮL

Cinzia Trenchi

Vášnivá kuchařka, 
fotografka a přírodní 
léčitelka Cinzia Trenchi 
pracuje pro mnoho 
italských magazínů, kam 
píše o regionální, tradiční, 
makrobiotické i přírodní 
kuchyni. Ve své kuchařce 
Pouliční jídlo – z ulice 
až na váš stůl se věnuje 
lahodnému, rychlému 
a levnému pouličnímu 
jídlu rozšířenému 
a oblíbenému po 
celém světě – ať už 
se jedná o indické 

kuře s kurkumou, 
marocké jehněčí, 
francouzskou palačinku, 
africké knedlíky 
s cibulí a paprikou, či 
argentinské empanády. 
Kniha odhaluje mnoho 
zajímavostí týkajících 
se původu jednotlivých 
pokrmů, obsahuje 
recepty z různých zemí 
světa, které si můžete 
snadno připravit 
doma. S kuchařkou od 
Cinzie Trenchi získá 
váš jídelníček punc 
cizokrajnosti a originality.

Knihy Omega, 
(předpokládané datum 
vydání 12. 3. 2018)

PŘÍRODNÍ SUPERJÍDLO PRO DĚTI 
A BATOLATA

Shazi Visram, Cricket Azima

Jak zajistit dítěti co nejlepší start do života? Kvalitní stravou 
bohatou na živiny. S kuchařkou Přírodní superjídlo pro děti 
a batolata ji vytvoříte velmi snadno a rychle. Autorkami knihy 
jsou dvě povolané dámy – Shazi Visram, zakladatelka jedné 
z nejrychleji rostoucích firem vyrábějící biopotraviny v USA, 
a Cricker Azima, zakladatelka společnosti The Creative 
Kitchen. Společně sestavily přes 70 osvědčených receptů 
pro kojence a batolata složených z výhradně přírodních 
ingrediencí. Recepty pro kojence (4 až 12 měsíců) obsahují 
rozmanitá pyré, včetně špenátového, mangového nebo 
pyré se semínky chia. Batolatům (1 až 3 roky) nabízejí 
avokádovou a kuřecí celozrnnou pizzu, rizoto z fazolí či 
pečeného lososa s hráškem.

Děti nemusíte krmit pouze rozmačkaným banánem 
nebo příkrmy z obchodu. Jde to i jinak. Vyzkoušejte více než 
70 receptů pro děti od 4 měsíců do 3 let. Všechny recepty 
jsou vyrobeny z ryze přírodních surovin, takže budete vědět, 
co svému maličkému dáváte. PETRA DOBROVSKÁ

Knihy Omega, Cena: 399 Kč 
(předpokládané datum vydání 5. 2. 2018)

RYCHLÉ VEČEŘE: KUŘE

Kate McMillan

Milujete kuřecí maso? V této lákavé kuchařce zjistíte vše, co potřebujete 
vědět, abyste z něj dokázali připravit dokonalou a rychle hotovou 
večeři. Majitelka a šéfkuchařka cateringové společnosti a učitelka 
v kurzech vaření Kate McMillan pro vás sestavila na 50 kuřecích receptů 
čítajících lahodné pokrmy, přílohy i saláty. To vše doplnila chytrými 
triky, které vám usnadní vaření i sestavení skvělého menu. 

Knihy Omega, Cena: 349 Kč 
(předpokládané datum vydání 19. 2. 2018)
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LORD JOHN 
A BRATRSTVO ČEPELE

Diana Gabaldon

Autorce veleúspěšné literární série Cizinka 
Dianě Gabaldon vychází v češtině román Lord 
John a Bratrstvo čepele. Sedmnáct let uplynulo 
od doby, kdy 
byl nalezen 
otec lorda 
Johna,  vévoda 
Pardloe, mrtvý 
s pistolí v ruce. 
Obvinili jej, že 
jako jakobitský 
agent pošpinil 
čest celé rodiny. 
Duchové 
minulosti 
se vrací na 
scénu a lord 
John se musí 
rozhodnout, zda čest jeho rodiny stojí 
za to, aby riskoval život.

Knihy Omega, 
(předpokládané datum vydání 5. 3. 2018)

VOLNOST

Emma Slade

Co přiměje vysoce 
postavenou analytičku 
velké investiční banky, 
aby odcestovala do 
himálajských hor 
Bhútánu, kde začne 
žít mírumilovný 
duchovní život? 
Traumatická zkušenost 
ze služební cesty na 
Jakartu, kde byla jako 

rukojmí unesena z hotelu. Začtěte se do inspirativního 
a pravdivého příběhu Emmy Slade Volnost. Možná 
vám její extrémní životní zážitky pomohou zodpovědět 
otázku, co to znamená žít smysluplný život.

Knihy Omega, Cena: 299 Kč 
(předpokládané datum vydání 29. 1. 2018)

MILOSTNÉ ESENCE

Stephanie Tourles

Máte rádi bylinky? A věděli jste, že fungují také jako 
velmi silná afrodiziaka? Stephanie Tourles nás v knize 
Milostné esence zasvěcuje do tajů 64 přírodních 
receptů na neodolatelná bylinná afrodiziaka – ať už to 
jsou přírodní oleje, balzámy, tonika, koupelové směsi, 
či nápoje, které můžete připravit svému miláčkovi. 
Většina receptů používá běžné přísady, které snadno 
seženete a rychle připravíte.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč 
(předpokládané datum vydání 15. 1. 2018)

BOHYNĚ OSUDU ZE SALONU 
D’AMOUR

Anna Jansson

Angelika je bohyně osudu, která má už sedm let kousek od Jižního náměstí kadeřnictví. Svým zákazníkům 
nabízí bezinkový čaj ze své zahrádky a bezvadný sestřih. Začíná však vždy stejnou otázkou: „Co pro vás mohu 
udělat?“ K dispozici má dvě otočné židle a není náhodou, že vedle jejích zákaznic sedí právě ten, kdo tam 
sedí... Co když si ale pro samou pomoc ostatním nevšimla, že na obzoru je velká láska?

Knihy Omega, Cena: 299 Kč

TIPY NA NEJLEPŠÍ DÁRKY 
K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN:

SEZNAMTE SE: 
MATCHA

Joanna 
Farrow

Že jste 
ještě nikdy 
neslyšeli 
o čaji 
matcha? 
Tento 

velmi specifický druh 
zeleného čaje, který je velmi 
prospěšný pro naše zdraví, 
je hitem moderní doby. Je 
nabitý vitamíny, minerály, 
zejména antioxidanty, 
kterých obsahuje stonásob 
oproti ostatním zeleným 
čajům. Kuchařka od Joanny 
Farrow Seznamte se: Matcha 
nepřináší jen recepty na 
zdravé matcha koktejly, 
ale i na matcha snídaně, 
moučníky, pečeně či svařák. 

Knihy Omega, Cena: 349 Kč 
(předpokládané datum 
vydání 22. 1. 2018)

MCMAFIE

Misha Glenny

Autor knihy McMafie 
Misha Glenny je význačný 
britský novinář a historik, 
který zmapoval svět 

mezinárodního 
organizovaného zločinu. 
Jak to chodí u pašeráků 
zbraní na Ukrajině, při praní 
špinavých peněz v Dubaji, 
v drogových syndikátech 
v Kanadě či u kybernetických 
zločinců v Brazílii? Začtěte se 
do thrilleru o gangsterech, na 
základě kterého BBC natočila 
zatím osmidílný stejnojmenný 
seriál.

Knihy Omega, Cena: 449 Kč 
(předpokládané datum 
vydání 12. 3. 2018)
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BRYAN REESMAN:

JON BON JOVI 
JE TVRDÝ OBCHODNÍK

S hudebním novinářem Bryanem Reesmanem jsme si povídali 
o jeho nejnovější knize mapující existenci skvělé kapely Bon Jovi.

Knihy Omega, 699 Kč

Když jsem se však na tohle téma bavil se spoluauto
rem skladby Georgem Karakem, dozvěděl jsem se, že 
„Runaway“ napsal z větší části právě George, který se 
rozhodl podělit o zásluhy a píseň vydat s Jonem jako 
společné autorské dílo. Zjevně si uvědomoval, že exi
stuje slušná šance, že ji Jon proslaví – a nemýlil se. 
Jsem si jistý, že jsou za ni slušné tantiémy. Podobné 
informace jsem se pokaždé snažil ověřit z více zdrojů. 

Jak se vám se členy skupiny Bon Jovi spolupracovalo? 

Je práce s rockery něčím specifická?

Jelikož se jedná o neoficiální knihu, se členy kape
ly jsem nemluvil osobně. Oslovil jsem sice tiskové 
mluvčí Jona i Richieho, ale ti mě zdvořile odmítli. 
Slyšel jsem, že Jon nemá rád neoficiální knihy a prů
vodce. Problémem jejich oficiální knihy je, že Jona 
převážně vychvaluje a nejde příliš do hloubky, po
kud jde o zmapování vývoje kapely. Má kniha vzbu
dila především pozitivní ohlas. S Davidem Bryanem 
jsem se setkal na večírku u příležitosti sté reprízy 
jeho broadwayského muzikálu Memphis na začát
ku roku 2010 a krátce poté jsem s ním dělal hodino
vé interview pro Grammy. Většinu nepublikované
ho materiálu jsem pak použil v této knize. Z toho, 

co vím, mohu říct, že kluci z kapely si na nic nehrají a stojí oběma 
nohama na zemi. Jon je velmi příjemný a přátelský, když se jedná 
o komunikaci s fanoušky nebo když se nachází mezi svými nejbliž
šími. Na členy kapely je však během zkoušek přísný a údajně je též 
tvrdý obchodník.

Jakým způsobem podle vás Bon Jovi ovlivnili kulturu nebo celý roc-

kový žánr? 

Každopádně uvedli v Americe do pohybu druhou – a větší – vlnu 
„vlasatých kapel“, která trvala téměř pět let. Vydláždili cestu sku
pině Whitesnake, jež zaznamenala obrovský úspěch a prodala mi
liony alb. Když Bon Jovi prorazili v Americe, nabídli posluchačům 
alternativu k tehdejšímu společensky uvědomělému rocku a popu, 
stejně jako k temnému heavy metalu.

Co je podle vás na knize nejuni-

kátnější?

Mým hlavním záměrem bylo 
napsat knihu, která pojednává 
o skupině Bon Jovi jakožto celku, 
nikoli jen o Jonovi. Jeho spolu
hráči mají sice na starosti hlavně 
praktickou stránku věci a nejsou 
tolik vidět, ale bez Richieho Sam
bory, Davida Bryana, Aleca Joh
na Suche, Tica Torrese a Hugha 
McDonalda by skupina nedo
sáhla tak fenomenálního úspě
chu a slávy, jaké se těší dodnes. 
V knize najdete více než dvacet 
medailonků a poznámek. I jejich 
prostřednictvím zkoumám růz
né aspekty života každého člena 
kapely. Zaměřuji se také na další 
důležité osobnosti, které kapelu 
pomohly proslavit.

F Archiv

Co bylo při přípravě knihy 

nejtěžší?

I když si myslíte, že o něja
ké slavné kapele s dlouhou 
historií víte takřka všech
no, vždycky se objeví ně
co překvapivého. Také je 
nutné brát v úvahu, že kaž
dý člověk prezentuje jednu 
a tu samou historku tro
chu jinak, z vlastního úhlu 
pohledu. Jon si například 
v průběhu let přivlastnil 
autorství písně „Runaway“. 



15

D
O

B
R

O
.D

R
U

H

Imagination of 
people, 299 Kč

Na autogramiádu 
s Miroslavem Do-
nutilem se můžete 
těšit: 

20. 2. 2018 v Brně Joštova od 17:00 
19. 4. 2018 v Hradci Králové v OC Atrium od 17:00

MIROSLAV DONUTIL:

MILUJU PŘIJET 
ZA DIVÁKEM 
A VYPRÁVĚT
Položili jsme pár otázek neznámějšímu 

českému herci Miroslavu Donutilovi 
ohledně jeho nové knihy 

Pan herec Miroslav Donutil.
F Jakub Ludvík

Kniha má podtitul „Co o něm řekli slavní?“. Byl jste některým z názorů svých kolegů překvapen?

Překvapen jsem byl a velice příjemně.

Často jste srovnáván s Vladimírem Menšíkem. Ostatně, nikdy jste netajil, že vás inspiroval...

Ano. Já taky miluju, když můžu přijet za divákem a přímo jemu vyprávět. To je nejlepší, co 
může herec zažít. Zpočátku mě někteří lidé kritizovali, že jezdím s pořadem po republice, ja
ko že je to snad něco podbízivého. A já na to říkal: Co už by měl herec dělat a co víc by měl 
chtít než přijet někam, kam přijdou diváci jen kvůli němu a jeho historkám? To je přece krás

né. Myslím, že Vladimír uvažoval podobně. 
A že jsem k němu přirovnáván? To je pro mě 
nesmírná pocta.

Máte čas na čtení? A pokud ano, jaké jsou 

vaše oblíbené knihy a spisovatelé?

Čtu zejména scénáře, ale čas na čtení se sna
žím najít. V poslední době mě zajímá detek
tivní žánr severského typu, například autor 
NesbØ. Znovu jsem si rád přečetl Otu Pav
la, ostatně jsem namluvil jeho sportovní a ry
bářské povídky, které byly nedávno vydány 
na audionosiči.

Máte nějakou svou srdcovou roli?

Otázky tohoto typu rád nemám. Odpovím ji
nak. Pokud nějakou roli přijmu, tak ji mám 
rád a mám rád samozřejmě všechny role, kte
ré jsem odehrál.

A je i nějaká role, kterou byste si rád vyzkou-

šel, ale zatím jste se k ní nedostal?

Nevím, zda taková role existuje, ale je mož
né, že se ještě objeví.

Lidé na vás jako herci oceňují všestrannost 

a pohotový humor. Musí to mít člověk vroze-

né, nebo se to dá i naučit?

Musí to mít vrozené a trochu se to dá i na
učit.

Dokážete si představit sebe sama v jiné profe-

si, než je ta herecká?

Opravdu nevím, proč bych si měl tohle před
stavovat. Já jsem herec.

A máte nějaké nevšední zážitky či historky 

s knihami, spisovateli či knihkupci, o které 

byste se rád podělil?

Mám zážitky krásné i méně krásné, ale nepo
važuji za nutné a vhodné je zveřejňovat.
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ROMANOPISEC 
JEFFERY DEAVER 

KDYSI ŘEKL: 
„ČTENÍ PATŘÍ 

K ČINNOSTEM, 
O KTERÝCH 

ČLOVĚK NEMÁ 
VALNÉ MÍNĚNÍ, 

DOKUD SI JE 
NEVYZKOUŠÍ.“ MY 
VÁŠNIVÍ ČTENÁŘI 

ALE NAŠTĚSTÍ 
DÁVNO ZNÁME 

HODNOTU KNIH. 
A TO OBZVLÁŠTĚ 
TĚCH DOBRÝCH. 
PODÍVEJTE SE NA 

NAŠE TIPY NA 
KNIŽNÍ NOVINKY 

A POŘIĎTE SI 
NĚJAKÝ KVALITNÍ 

PŘÍRŮSTEK 
DO DOMÁCÍ 
KNIHOVNY.

T Anna Batistová 
F Archiv 
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POČÁTEK

Dan Brown

Nový román autora dnes již kultovní Šifry 
mistra Leonarda je tu! Dan Brown novinku 
s názvem Počátek slavnostně uvedl 
v Barceloně, kde se děj knihy odehrává. 
Hlavní hrdina, čtenářům Brownových 
knih dobře známý harvardský profesor 
symbologie Robert Langdon, přijíždí 
do Guggenheimova muzea v Bilbau, 
aby se zúčastnil odhalení mimořádného 
vědeckého objevu miliardáře a futuristy 
Edmonda Kirche, dávného Langdonova 
studenta z Harvardu. Společenský večer se 
ale promění v chaos a hrozí, že Kirschův 
objev bude navždy ztracen. Langdon 
uprchne do Barcelony nalézt záhadné 
heslo, jež má odhalit Kirschovo tajemství… 
Nebyl by to román Dana Browna, aby 
Langdona na jeho dobrodružné výpravě 
nedoprovázela elegantní žena, tentokrát jí 
je Ambra Vidalová – ředitelka muzea, která 
Kirschovi pomáhala akci zorganizovat. 

Argo, Cena: 448 Kč

DOBRO.VINKY

KONEC LÉTA

Anders de la Motte

Jednoho večera na sklonku léta 1983 se ze zapadlé 
vesnice na jihu Švédska ztratí pětiletý chlapec Billy 
Nilsson. Pátrají po něm jeho nejbližší, sousedé, 
policie a díky médiím i celá země. Marně. Dvacet 
let po zpola zapomenutém zmizení se Billyho sestra 
Veronica ocitá na skupinové terapii ve Stockholmu. 
Potkává zde mladého muže, který mluví o svém 
ztraceném kamarádovi. Fakta do sebe najednou 
začínají zapadat.

Knižní klub, Cena: 299 Kč

TALENT NA VRAŽDU

Andrew Wilson

V prosinci 1926 na deset dní zmizela nejslavnější spisovatelka všech dob – 
Agatha Christie. Co se skutečně dělo poté, co odhalila nevěru svého muže 
a stala se nezvěstnou, nikdy nikomu neprozradila. Andrew Wilson přichází 
v této knize se strhujícím fiktivním vysvětlením. Christie se v roce 1926 ocitla 
v zajetí vyděrače, který jí dal jasný úkol: Agatho, tentokrát o vraždě nebudete 
psát. Uskutečníte ji!

Knižní klub, Cena: 299 Kč
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ŽIVOT VE STYLU LAGOM – ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA

Elisabeth Carlsson

Objevte LAGOM – švédskou myšlenku rovnováhy, harmonie, krásy a dostatku. Nejlépe ji můžeme 
popsat jako „ne příliš mnoho, ne příliš málo, prostě tak akorát“. Autorka nám dovolí nahlédnout 
do tajů obdivuhodného švédského životního stylu, vysvětluje, co lagom znamená, a také zkoumá 
souvislost se všemi oblastmi našeho života: od oddělení práce a osobního života pomocí správného 
rozvržení času po stravovací návyky.

Anag, Cena: 329 Kč

NOC 

Bernard Minier

Hvězda francouzského spisovatele Bernarda Miniera 
vyletěla vzhůru hned po vydání jeho prvního románu 
Mráz. V Sunday Times knihu zařadili mezi 50 nejlepších 
thrillerů poslední doby. Ve svém novém románu Noc 
nás Minier zavede na ropnou plošinu, kde inspektorka 
Kirsten Nigaardová při vyšetřování vraždy nalezne snímky 
pořízené nepolapitelným vrahem Julianem Hirtmannem. 
Na nich se objevuje i kriminalista Martin Servaz.

XYZ, Cena: 399 Kč 
(předpokládané datum vydání 22. 2. 2018)

NÁSTROJE TITÁNŮ

Tim Ferriss

Chcete být tak úspěšní jako miliardáři a další světové ikony? Pak byste se měli nejdříve dozvědět něco 
o jejich návycích a taktikách. Všechny naše vzory mají nedostatky, ale podařilo se jim zúročit jednu nebo 
dvě silné stránky. Jak? To se dočtete v knize autora podcastu Tim Ferriss Show, který vyzpovídal téměř 
dvě stě osobností světového formátu. Díky jejich lekcím se mu podařilo zlepšit i vlastní život.

Jan Melvil Publishing, Cena: 699 Kč

„Lagom se může 
vztahovat na mnoho 
věcí – kolik zmrzliny 
chcete, jak velký 
je váš dům, jak 
pikantní je omáčka, 
jak moc jste se 
minulý pátek opili 
(ano, opravdu!).“ 
Život ve stylu lagom

„Aporver je odsouzen 
k záhubě. Jeho Srdce bije 
z posledních sil. Ten, 
kdo ho vyléčí, zachrání 
celý svět.“ 
Srdce Aporveru

SRDCE APORVERU

David Šenk

Ponořte se společně s českým 
autorem fantasy příběhů Davidem 
Šenkem do pohádkového světa 
Aporveru, kde na počátku věků 
plula po obloze tři slunce. Po letech 
míru se ale Aporverem šíří temnota. 
Divoké sykony, které svět zaplavují, 
v něm rozsévají nenávist, strach 
a zkázu. Je svět odsouzen k záhubě, 
anebo se Rolanovi a Prin podaří 
Aporver zachránit? Vydejte se spolu 
s nimi na dobrodružnou cestu za 
bájným Ecidilem.

Fragment, Cena: 199 Kč 
(předpokládané datum vydání 
 25. 1. 2018)
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PAPEŽ 
FRANTIŠEK

Marie Duhamelová

Kniha o papeži 
Františkovi (vl. 
jm. Jorge Mario 
Bergoglio) nabízí řadu 
unikátních fotografií, 
je doplněna složkami 
s faksimilii dokumentů 
uchovávajících důležité 
momenty životní 
pouti a drahé osobní 
vzpomínky. Tento 
Svatý otec jako první 
nepochází z Evropy, hlásí 
se k odkazu Františka z Assisi a je prvním papežem z řad Tovaryšstva 
Ježíšova. Text francouzské žurnalistky Marie Duhamelové citlivě 
a podrobně odkrývá jeho život, rozvoj osobnosti, podstatu charakteru, 
osobní zásady i krédo jeho pontifikátu. 

Ottovo nakladatelství, Cena: 1499 Kč

DOBRO.VINKY

„Začal ji někam vléct za kotníky. Najednou si 
představila pračlověka, jak táhne čerstvě zabitou 
kořist domů pro zbytek tlupy.“ 
Otevřený hrob

VÁLKY SVĚTA, STAROVĚK 
A STŘEDOVĚK

Petr Klučina

Výpravná dvoudílná publikace vojenského historika 
Petra Klučiny představuje stručnou i zábavnou formou 
základní mezníky a pojmy z dějin vojenství, a to od 
starověku až po moderní dobu počátku 21. století. 
Kniha obsahuje nádherné ilustrace a přehledové 
mapy. Encyklopedie je vhodná pro zájemce 
o vojenskou tematiku, ale i pro mládež.

Ottovo nakladatelství, Cena: 349 Kč

PŘÍPADY KIM STONEOVÉ: 
OTEVŘENÝ HROB

Angela Marsonsová

Kam ukrýt zohavenou mrtvolu tak, aby nikdo nikdy nepátral po jejím 
původu? Výzkumné zařízení ve Westerley, které studuje rozklad 
lidských těl, se zdá být ideální volbou. Ovšem ne v momentě, kdy do 
ústavu míří na exkurzi Kim Stoneová se svým týmem. Její podezření 
se promění v jistotu, když je nalezena další stejně zohavená mrtvola. 
Vtom zmizí místní reportérka Frostová a Kim ví, že musí jednat 
rychleji než vrah.

Knižní klub, Cena: 349 Kč



„Zámky se stavěly 
nejen jako bydlení 
pro šlechtice. Jejich 
důležitým úkolem bylo 
všem ukazovat, jak jsou 
jejich majitelé bohatí 
a mocní.“ 
Po stopách baroka v Čechách
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PO STOPÁCH 
BAROKA 
V ČECHÁCH

Martin Bedřich

Děti, víte, jak se žilo v Čechách 
v době baroka? Co lidé jedli, jak 
se oblékali nebo jak vypadaly 
jejich slavnosti? Martin Bedřich, 
šéfredaktor nakladatelství 
Portál, napsal o barokní kultuře 
doktorskou práci, a protože 
má čtyři děti, rozhodl se 
téma zpřístupnit i nejmenším 
čtenářům. Krásně ilustrovaná 
kniha jim představuje barokní 
architekturu, sochařství, 
malířství a literaturu. Navíc 
dává řadu tipů na výlety.

Portál, Cena: 285 Kč

MISE SATURN

John Sandford

„Fanoušci Lucase Davenporta a Virgila 
Flowerse to budou žrát,“ uvedl na adresu 
Mise Saturn král hororů Stephen King. Sci-fi 
thriller z budoucnosti od autora bestsellerů 
NY Times a držitele Pulitzerovy ceny Johna 
Sandforda nás zavádí do roku 2066, kdy si 
zaměstnanec Caltechu všimne anomálie – 
něco se blíží k Saturnu a zpomaluje. Je to 
kosmická loď? Nejdůležitější výprava v historii 
výzkumu vesmíru startuje!

Knihy Omega, 
(předpokládané datum vydání 26. 3. 2018)

JDE TO I BEZ MLÉKA A VAJEC

Petra Lamschová 
a Petr Havlíček

Kniha navazuje na první díl Jde to i bez pšenice. Výživový 
specialista Petr Havlíček a šéfredaktorka časopisu Dieta 
Petra Lamschová se opět zaměří na zdravý životní styl 
a zdravé jídlo, konkrétně na jídelníček bez mléka a bez 
vajec. Alergií či potravinovou intolerancí na mléko a mléčné 
potraviny trpí značná část populace a přidává se k tomu 
i intolerance vajec. Co za tím stojí? To zjistíte v nové knize 
v otázkách a odpovědích. Nechte se inspirovat spoustou 
receptů. 

Mladá fronta, Cena: 249 Kč

MEDICEJŠTÍ: MUŽ 
U MOCI

Matteo Strukul

Česky vychází další díl trilogie 
Medicejští Mattea Strukula. Muž 
u moci se opět odehrává v italské 
Florencii, kde se po smrti patriarchy 
Giovanniho de' Medici v čele 
obrovského impéria ocitl jeho syn 
Lorenzo. Na růžích ovšem ustláno 
nemá. Intriky a politické zvraty jsou 
na denním pořádku a nepomáhá ani 
milostný románek s Lucrezií Donati. 
Spiknutí proti Lorenzovi vyvrcholí 
krvavou lázní v Pazzi.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč 
(předpokládané datum vydání 
19. 3. 2018)



20

D
O

B
R

O
.D

R
U

H
  

DOBRO.VINKY

OCHRÁNCE

G.X. Todd

Jste fanoušky knih Stephena 
Kinga nebo Clivea Barkera? 
Pak můžete bez obav sáhnout 
po postapokalyptickém 
thrilleru Ochránce od G.X. 
Todd. Vtáhne vás do světa, ve 
kterém hrají hlavní roli hlasy 
uvnitř vaší hlavy. Jako třeba 
ten, který našeptá cizinci, 
aby si koupil limonádu od 
dívky sedící na prašné cestě. 
Setkání má svůj důvod, ale 
ani jeden ho dosud nezná. 
Jsou vnitřní hlasy záchranou, 
nebo záhubou?

Knihy Omega, 
(předpokládané datum 
vydání 23. 4. 2018)

VYTOUŽENÉ DÍTĚ

Catherine Chidgey

Jaké byly válečné roky v nacistickém Německu pro nejmenší 
obyvatele? Touto otázkou se ve svém románu Vytoužené 
dítě zabývá novozélandská autorka Catherine Chidgey. Dvě 
německé děti – Siggi a Erich – pochází z odlišných prostředí, ale 
osud je spojí v opuštěných troskách divadla uprostřed Berlína. 
Naděje na budoucnost se hroutí, z oken visí prostěradla, mluví 
se o kapitulaci a děti jsou odkázány jen samy na sebe.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč 
(předpokládané datum vydání 26. 3. 2018)

„Neuvěřitelná kniha, 
která nás zavádí do 
myslí dětí a jejich 
rodin s takovou 
něhou, humanitou 
a psychologickou 
chytrostí, že čtenář 
dokáže pochopit, 
proč lidé měli rádi 
a následovali Hitlera.“ 
New Zealand Listener 
o Vytouženém dítěti

SPÁČ

MacKenzie Cadenhead

Oblíbená vysokoškolačka Sarah trpí poruchou 
chování ve spánku – pohybově prožívá své sny. To 
vedlo například k bolestivé zlomenině přítelova nosu. 
Na trhu se ale objeví nový lék Dexid a zdá se, že její 
spánkové problémy jsou vyřešeny. Navíc se ukáže, 
že nový lék má úžasné schopnosti: díky Dexidu může 
Sarah vstupovat do snů jiných lidí. A tak začne vést 
paralelní život. Jak skrze něj ovlivní ten skutečný? 

Knihy Omega, 
(předpokládané datum vydání 12. 3. 2018)

LETEC

Jevgenij Vodolazkin

Jevgenij Vodolazkin, autor bestselleru Laurus, 
je v Rusku nazýván ruským Umbertem Ecem 
a v Americe ruským Márquezem. V češtině 
nyní vychází jeho další román s názvem Letec, 
podle časopisu Forbes nejočekávanější ruský 
román roku 2016. Hrdinou románu je člověk, 
který se probudí na nemocničním lůžku 
a netuší, kým je. Jak to, že se mu vybavují 
vzpomínky na Petrohrad z počátku 20. století, 
když se píše rok 1999?

Knihy Omega, 
(předpokládané datum vydání 5. 3. 2018)



PRVNÍ ŽIVOT

Gena Showalter

Zamilovali jste si série White 
Rabbit Chronicles od autorky 
bestselleru New York Times 
Geny Showalter? Pak by vás 
mohl zajímat první díl její 
zbrusu nové série s názvem 
První život. V Everlife začíná 
život, jak jej známe, až po smrti. 
U moci tu jsou dvě síly: Troika 
a Myriad, dlouhodobí nepřátelé 
a soupeři. Oba udělají cokoliv, 
aby sedmnáctiletou hrdinku Ten 
zlanařili do svých služeb. Jak se Ten 
rozhodne?

Knihy Omega, 
(předpokládané datum vydání 
12. 3. 2018)

ZBAVTE SE NESPAVOSTI: 
TÝDENNÍ LÉČEBNÝ KURZ

Jason Ellis

Až 10 procent populace trpí vážnými poruchami spánku. 
Pokud k nim patříte, jistě vás zaujme kniha Zbavte se 
nespavosti: týdenní léčebný kurz, ve které autor Jason 
Ellis shrnuje svůj desetiletý výzkum poruch spánku 
a poznatky z klinické praxe. Pomůže vám odhalit příčinu 
vaší spánkové poruchy, nabídne rychlou a intenzivní 
týdenní terapii a řešení problémů se spánkovou apnoe, 
chrápáním a neklidností během spánku.

Knihy Omega, (předpokládané datum vydání 26. 3. 2018)

„První život je vzrušující jízda, při které se vám zastaví 
srdce a následný šok vás opět přivede k životu. Tato 
kniha je perlou mé knihovny.“ 
P. C. Cast o Prvním životě
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VELKÉ DOBRO.TÉMA

Spisovatelské 

supernovy
T Jiří Holubec F Michael Kratochvíl, Hana Connor, Shutterstock, Profimedia a archiv
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ní to jako sen, který sdílí 
snad všichni aspirující 
spisovatelé světa. Jednoho 
dne se zavřít v pracovně 

s laptopem a o několik měsíců později 
objíždět autogramiády a odmítat 
tučné nabídky předních světových 
agentů. Raketový start do literárního 
nebe sice není úplně výjimečný, ale 
autorů, kterým se povedl na první 
dobrou, mnoho není. Schválně. Zkuste 
si jen tak z hlavy vzpomenout na 
někoho jiného, než je J. K. Rowlingová 
a Stieg Larsson. Jestli vás nikdo jiný 
nenapadne, tak nezoufejte, protože 
jsme průzkum literárních supernov 
provedli za vás.

Z



VELKÉ DOBRO.TÉMA

MARC ELSBERG
Jeden z nejprodávanějších rakouských autorů se ke spisovatelskému řemeslu dostával oklikou. 
Působil sice jako fejetonista v deníku Der Standard, ale jinak se vystudovaný ekonom a designér 
věnoval převážně práci v reklamě. Začínal jako grafik a copywriter, později pracoval jako krea
tivní ředitel předních agentur v Rakousku a v Německu, kde dlouho žil. Právě důvěrná znalost 
zákulisí moderního světa ho přivedla na myšlenku, co by se stalo, kdyby se onen hladce fungující 
mechanismus porouchal. Jak by lidé reagovali na situaci, kdy by nejezdily vlaky, čerpací stanice 
netankovaly benzín a v obchodech by se v nefunkčních lednicích rychle kazily poslední navezené 
zásoby potravin. Jeho román Blackout se stal okamžitým mezinárodním bestsellerem, oceňova
ným thrillerem, ale zároveň i předmětem mnoha odborných diskuzí. Elsberg, který při přípravě 
knihy strávil řadu měsíců podrobnými rešeršemi, je dnes uznávaným spisovatelem i řečníkem 
na odborných konferencích. 

Knihy Omega, 399 Kč

„Bývá velmi vzácné, když se literatura 
faktu propojí s thrillerem v tak 
okouzlující mix. Ale Marc Elsberg 
to dokázal. Výsledkem je ojedinělý 
bestseller Blackout.“
(Computer Image)
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MAJA LUNDE
Poměrně katastrofické téma vy
neslo popularitu i norské spi
sovatelce a scenáristce Maje 
Lunde. Ta se původně věnova
la psaní pro děti a mládež, a než 
se pustila do svého prvního „do
spělého“ románu, měla už za 
sebou osm knih a řadu scénářů 
pro film i televizi. Kniha Histo
rie včel, ve které se historická li
nie domestikace a vymírání včel 
prolíná se třemi příběhy o vzta
hu rodičů s dětmi, vzbudila sen
zaci. Na londýnském knižním 
veletrhu 2015 se o ni vydavatelé doslova přetahovali a román vyšel v sedmi zemích dříve než v sa
motném Norsku. Dnes existuje ve 29 jazykových variacích a Maja Lunde za něj jako první debu
tující autor v historii obdržela prestižní cenu norských nakladatelů Bokhandlerprisen.

Knihy Omega, 349 Kč
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LAUREN 
GRAHAM
Pokud nepočítáme kuchařky, knih 
od známých herců moc nenajde
me. Těch dobrých knih je ještě mé
ně. Jednou z čestných výjimek jsou 
romány Lauren Graham, kterou ce
lý svět zná jako Lorelai Gilmorovou 
ze seriálu Gilmorova děvčata. Při je
jich sestavování pomáhaly Lauren je
jí bohaté životní zkušenosti. Poté, co 
odešla z rodné Havaje zkoušet štěs
tí do Hollywoodu, živila se různě. Ří
dila autobus, pracovala jako číšnice, 
uvaděčka v divadle, šatnářka, knihov
nice, prodavačka v supermarketu, 
soukromá učitelka, barmanka, a do
konce jako maskot fotbalového klu
bu. Právě její životní příhody se staly 
základem první knihy Jednoho dne, 
možná..., která v roce 2013 vystřelila 
na první příčky žebříčku bestsellerů 
New York Times. Volné pokračování 
s názvem Rychleji mluvit nedokážu 
se setkalo se stejným úspěchem a zdá 
se, že Lauren bude svou další kariéru 
dělit mezi hraní a psaní.

C. D. PAYNE
Trochu podivínský spisovatel, všeuměl a pábitel by mohl v po
čtu povolání Lauren Graham směle konkurovat. Před vydáním 
své prvotiny Mládí v hajzlu vystřídal C. D. Payne přes 50 povo
lání, dokonce se živil i vycpáváním zvěře. Deníky Nicka Twispa 
se dočkaly pozitivních kritik, které autora přirovnávaly k Salin
gerovi a Fieldingovi, ale přímo kultovní status si vysloužily pře
devším u čtenářů. Nemilosrdně upřímné zápisky čtrnáctiletého 
klučiny stíhaného osudem, ale nikdy neztrácejícího optimismus, 
nakonec zabraly pět knih. Další tři knihy volně navazují příběhy 
Nickovy velmi rozvětvené rodiny. C. D. Payne si mezitím zkouší 
další podivná zaměstnání a sní o kariéře profesionálního hráče 
na akordeon.

„Myslím, že jsem se nenarodil na 
správném místě. Měl jsem se místo 
Ohia narodit v Česku, protože se 
zdá, že jsem tu populárnější víc 
než kdekoli jinde na světě. Zřejmě 
překlady mé knihy zlepšují.“ C. D. Payne
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Knihy Omega, 299 Kč

Jota, 198 Kč

JORDAN BELFORT
Životní zkušenosti pomohly k úspěchu i Jordanu Belfortovi. Bě
hem své kariéry legendy finanční sféry jich načerpal víc než dost. 
Když se obchodník s masem a rybami vydal na burzovní trhy, ne
zastavil se při cestě na vrchol před ničím. Nezdráhal se obchodo
vat s akciemi, kterými ostatní opovrhovali, manipuloval s klien

ty, ohýbal regule a neustále 
balancoval na hraně záko
na. Přestože byla jeho firma 
pod přísným dohledem úřa
dů, dokázal vydělávat milio
ny a stejně rychle je i utrácet 
za život plný luxusu, alkoho
lu a drog. Svou první knihu 
vzpomínek začal psát ve vě
zení, kam ho poslaly úřady 
za nezákonné finanční ma
chinace. Ukázalo se, že mu 

psaní jde stejně dobře jako hecování makléřů. Ještě před dokon
čením mu nakladatelství Random House vyplatilo zálohu půl mili
onu dolarů, aby si pojistilo práva na bestseller, o který se okamži
tě poprala největší filmová studia. Vlk z Wall Street slavil úspěchy 
v tištěné i hrané podobě, a i když Leonardu DiCapriovi role Bel
forta Oscara nevynesla, jeho ztvárnění excentrického milionáře je 
doslova nezapomenutelné. 

Knihy Omega, 349 Kč 
Vyjde v březnu 2018



PŮSOBIVÝ DEBUT… 
HEABERLIN SI POČÍNÁ JAKO 
ZKUŠENÝ SPISOVATEL. 
STVOŘILA ORIGINÁLNÍ 
A NEZAPOMENUTELNÉ 
POSTAVY S TEMPERAMENTNÍ 
TOMMIE V ČELE. The Sunday Times
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JULIA HEABERLIN
Životní zkušenosti dokázala do knihy pře
vést i další spisovatelská supernova Ju
lia Heaberlin. U ní ovšem šlo (naštěstí) 
o zkušenosti zprostředkované. Inspiraci 
k vytvoření thrilleru o hrdince rozkrýva
jící temné rodinné tajemství sbírala bě
hem své novinářské praxe. Pracovala pro 
prestižní deníky jako The Detroit News 
nebo The Dallas News, kde zpracovávala 
skutečné kriminální příběhy. Jednoho dne 
prý obdržela dopis od neznámé ženy, kte
rá pátrala po své dlouho nezvěstné dceři 
a doufala, že by to mohla být právě Julia. 
Podezření se nepotvrdilo, ale v mysli no
vinářky zůstala zasunutá otázka „co kdy
by to byla přece jen pravda“. Kniha Hraj 
mrtvého se stala jedním z nejúspěšnějších 
letních bestsellerů a stejné úspěchy slaví 
i její další díla. 

Knihy Omega, 399 Kč 
(předpokládané datum vydání v dubnu 2018)

SARAH FLINT
Na nedostatek inspirace si nemohla stěžovat ani Sarah Flint, která před zahájením své spisovatelské karié
ry strávila více než 30 let u londýnské Metropolitní policie. Až když obdržela od svého nakladatele smlouvu 
k vydání své prvotiny Maminčin mazánek, dala výpověď a začala se psaní věnovat na plný úvazek. Rozhod
ně se to vyplatilo, protože temnou detektivku plnou procedurálních podrobností a detailů z policejního zá
kulisí uvítali čtenáři s nadšením. Dnes se příběhy policistky Charlotte Staffordové rozrostly už na čtyři po
kračování a další budou přibývat. 

Knihy Omega, 299 Kč

ELLA WOODWARD
Jedna z nejúspěšnějších autorek kuchařských knih uměla ještě ve svých dvaceti letech uva
řit maximálně vajíčko naměkko. Její život se radikálně změnil ve chvíli, kdy začala mít váž
né zdravotní problémy a skončila v nemocnici s diagnózou posturálního tachykardického 
syndromu – vzácnou nemocí postihující nervový systém. Ella, které hrozilo, že zůstane 
trvale upoutaná na lůžko, se rozhodla bojovat o zdraví kompletní změnou svého životního 
stylu. Vyřadila z jídelníčku instantní potraviny, rafinovaný cukr a lepek. Přestala jíst maso 
a mléčné výrobky. Brzy se začala cítit lépe a postupně se úplně zotavila. Své zkušenosti 
a recepty sdílí na svém blogu a shrnula je do několika knih. Jednou z nejprodávanějších 
kuchařek poslední doby je Lahodně s Ellou.

„Způsob, jakým se stravujete, 
ovlivňuje to, jak se cítíte.
A tak jsem se rozhodla 
to prostě zkusit.“
Ella Woodward

Knihy Omega, 349 Kč

Ella na autogramiádě
v Praze.



YOUNG ADULT NOVINKY OD ZNÁMÝCH AUTORŮ:

UŽ JSEM NORMÁLNÍ?!? (#Booklab) 

První kniha ze série Klub odložených holek

Holly Bourne

Román o skutečném holčičím přátelství a velké 
odvaze vypráví o středoškolačce Evie. Právě 
nastoupila na novou školu, kde ji nikdo nezná 
jako „tu holku, co se zcvokla“. Už nebere skoro 
žádné prášky, umí si poradit se svými úzkostmi 
a je krok od toho, aby byla normální. Jenže co 
to je, být normální? Má skvělé kamarádky, cho-
dí do kina a na koncerty. Ještě jí zbývá najít si 
kluka. Jenže vztahy s kluky jsou ošemetná věc, 
z těch by se zbláznila i normální holka. Chytrý 
a vtipný bestseller, který by neměl chybět 
v žádné holčičí knihovně.

Vyjde 15. 1. 2018 / 416 s. / 349 Kč

NEJDELŠÍ DEN ADAMA T. (#Booklab) 

Nový dojemně tragikomický příběh od 
populárního autora Patricka Nesse o odvaze 
přijmout své pravé já a prožít život naplno. 

Patrick Ness

Adam Thorn právě prožívá nejhorší a nejdivo-
čejší den svého života. Ve vztazích to skřípe, 
v práci se mu víc než nedaří a vrcholem všeho 

je konflikt s otcem. Otec farář, on teenager 
a gay, který oběma převrátí život vzhůru 
nohama. Adamův den je plný konfliktů, útěků 
a vysvětlování. Den plný sexu, lásky i zlome-
ných srdcí. Ale možná, opravdu jen možná, 
i špetky naděje... Prožijte s Adamem naplno 
jeho bouřlivé vztahy a najděte uvnitř, stejně 
jako on, sílu objevit pravdu sami o sobě. 
Patrick Ness, populární autor literatury pro 
dospívající, jehož proslavila zejména úspěšná 
sci-fi série Chaos, rozhodně nezahálí. Všechny 
jeho samostatné romány, temně pohádkové 
Volání netvora, záhadné dystopické Něco víc 
i nejnovější originální a jemně parodické My 
ostatní tu prostě žijem, se vyznačují překvapi-
vou hloubkou, stylovou suverenitou a žánrový-
mi přesahy.

Vyjde 19. 3. 2018 / 250 s. / 299 Kč

V PASTI ČASU (#Booklab) 

První české vydání kultovní teenagerské sci-fi

Madeleine L'Engle

Třináctileté Meg Murryové se poslední dobou 
moc nevede. Připadá si nemožná, ošklivá, ve 
škole se jí nedaří, nikam nezapadá. O jejím pěti-
letém bratrovi Charlesovi kolují ošklivé pomluvy 
a ke všemu musí poslouchat vlezlé narážky na 
záhadné zmizení svého táty, talentovaného 

fyzika, který se pořád nevrací. Jedné temné 
bouřlivé noci ale do domu Murryových 
zavítá nečekaná, podivná návštěva – paní 
Kdovíco. Jak se ukáže, paní Kdovíco má 
ještě dvě stejně podivné přítelkyně, a všech-
ny tři chtějí Meg a Charlesovi pomoct najít 
tátu. Aby se za ním ale obě děti dostaly, 
musí se vydat na nebezpečnou cestu napříč 
prostorem a časem a za pomoci svého 
kamaráda Calvina svést bitvu s temnotou, 
která postupně zahaluje celý vesmír. 
Madeleine L’Engle se podařilo stvořit 
mimořádný nadčasový příběh, který se stal 
opakovaně vydávanou klasikou žánru na 
pomezí sci-fi a fantasy pro mladé čtenáře. 
V roce 2018 uvede společnost Walt Disney 
Pictures film natočený podle tohoto oceňo-
vaného díla. V období jeho premiéry na jaře 
vyjde i kniha.

RADKA 

TŘEŠTÍKOVÁ
Stejně jako Ella Woodward, 
i Radka Třeštíková je členkou 
nové generace moderních au
torek, které psaní knih kombi
nují s blogováním a prezencí 
na sociálních sítích. Původ
ním povoláním právnička se 
začala autorsky projevovat na 
blogu časopisu Respekt, v Elle 
a na stránkách Psychologie.cz. 
Psaní fikce prý zpočátku bra
la tak trochu jako terapii, ale 
hned její první kniha Dobře 
mi tak z ní udělala nejčteněj
ší současnou českou autorku. 
Třetí román Bábovky už za
znamenává prodej přesahující 
stotisícovou hranici a čeká ho 
filmová podoba. 

PATRIK HARTL
Autor, kterému se povede snad vše, do čeho se pustí... Absolvent pražské FAMU má za sebou řadu 
úspěšných divadelních režisérských inscenací (Otevřené manželství, Caveman, Absolvent). Stejně 
úspěšné jsou i jeho vlastní hry Hovory o štěstí mezi čtyřma očima, Klára a Bára a Soukromý skandál. 
Příznivého ohlasu se dočkala i jeho filmová komedie Taková normální rodinka. Je tedy celkem pocho
pitelné, že i jeho knižní prvotina Prvok, Šampón, Tečka a Karel se stala českým bestsellerem, stejně ja
ko dva další romány Malý pražský erotikon a Okamžiky štěstí.

Motto, 299 Kč Bourdon, 356 Kč

„Já si dělám vždycky a všechno po svém 
a věřím svojí intuici.“ Radka Třeštíková 

Radka Třeštíková 
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JEFF KINNEY

POSEROUTKA GREG 
NIKDY NEDOSPĚJE

DOBRÝ ROZHOVOR
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Od vydání první knihy Deníků malého poseroutky autora Jeffa 
Kinneyho už uplynulo skoro deset let. Za tu dobu se sága příběhů 

Grega Heffleyho rozrostla o jedenáct pokračování, čtyři filmy, 
řadu interaktivních online příběhů a vůbec se z ní stal celosvětový 

fenomén. Těsně před Vánoci přijel Jeff do Prahy uvést český překlad 
nejnovější knihy, která nese podtitul Výprava za teplem.

T Jiří Holubec F Michael Kratochvíl

Jeff Kinney si na nás udělal čas, 
když přijel do Prahy představit knihu 
Deník malého poseroutky 12 – Výprava za teplem.
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Je nějaký recept, jak stvořit 

úspěšného dětského hrdinu?  

To je těžká otázka. Řekl bych, 
že dětský hrdina musí mít chy
by. Existuje spousta hrdinů dět
ských příběhů, kteří jsou bez
chybní. Rozumní. Chovají se 
spíš jako dospělí lidé, dělají vý
hradně správné věci i za hodně 
složitých okolností. Takoví hr
dinové mě osobně moc nebaví. 
Mám rád postavy, které chybují. 

Proto má váš hrdina přízvisko 

„poseroutka“?

Asi ano. Když jsem začal psát 
Deníky, byl jsem zrovna začtený 
do příběhů Harryho Pottera. Po
važuji je za snad nejlépe odvy
právěný příběh, který jsem kdy 
četl, ale s Harrym jako s jeho hr
dinou jsem měl trochu problém 
se ztotožnit. On není outsider. 
Je statečný, nadaný, slavný, bo
hatý, dobrý sportovec. Nepřipo
míná mi v ničem mě samotného, 
když jsem byl kluk. Chtěl jsem, 
aby Greg Heffley byl víc jako já. 

Takže vy jste býval poseroutka?

Ne pořád, byl jsem asi dost prů
měrný kluk. Určitě jsem ale měl 
„gregovské“ momenty. 

S jakými hrdiny jste jako kluk vy-

růstal?

Kupodivu jsem jich moc neměl. 
Můj oblíbený autor byl Carl 
Barks – scenárista a výtvarník, 
který psal a kreslil příběhy Ka
čera Donalda a vymyslel posta
vu Strýčka Skrblíka. Jeho ko
miksy jsem si zamiloval a mám 
je rád dodnes. Neumím ani přes
ně říct proč. Když se do nich za
čtete, zjistíte, že jsou to výborně 
odvyprávěné příběhy. Barks do
kázal vzít na první pohled jed
noduché postavy, poslat je na 
dobrodružství kamkoliv do svě
ta a zakomponovat do nich na
víc neuvěřitelné množství de
tailů a informací. Díky nim jsem 
se seznámil s architekturou, po
znával jsem historii, zeměpis, 
psychologii, náboženství. 

Ovlivnily příběhy Carla Barkse nějak Deníky Grega Heffleyho? 

Vědomě asi ne, ale člověk nikdy neví, jaké zasunuté dojmy z dět
ství jeho myšlení ovlivňují. Jsou všichni kreslíři, kteří vyrůstali 
na komiksech Charlese Schultze, jeho tvorbou ovlivněni? Vědo
mě ne, ale věřím, že v podvědomí je má každý. 

Co děti, které vyrůstají na vašich knihách? Budou mít za vzor 

Grega?

To doufám ne. Greg není vzor a nikdy jsem ho jako vzorového 
hrdinu nepsal. Má spoustu chyb, ale zároveň je na sebe, čas
to neopodstatněně, hrdý. On je spíš něco jako karikatura. Ob
raz vlastností, které děti mívají, ale nejsou to vlastnosti kladné. 

Co z něj tedy udělalo tak populárního dětského hrdinu, když se 

s ním děti nemají šanci ztotožnit nebo si ho dávat za vzor? 

Tím si nejsem jistý. Myslím si, že Deníky jsou populární z ně
kolika důvodů a jedním z hlavních je jejich podoba. Malé děti 
jsou zvyklé číst barevné obrázkové knížky a pak najednou mají 
z ničeho nic začít s knihami, které jsou šedivé, plné textu a bez 
obrázků. Deníky jsou pro ně něco jako mezičlánek. Když je dítě 
otevře, tak se jich nelekne. Na první pohled vidí, že čtení bude 
legrace, a ne námaha. 

Pro vás to ale námaha je, protože kromě textu musíte pro knihu 

vytvořit stovky ilustrací.

Dá to opravdu spoustu práce. Kreslím vše ručně na tabletu, ka
ždý obrázek mi trvá v průměru dvě až čtyři hodiny. Když je na 
ilustracích hodně postav, tak i víc. Všechny ilustrace se snažím 
nakreslit v rozmezí asi měsíce a půl, takže je to vážně zápřah. 

Na prvním Deníku jste prý pracoval osm let, než jste ho nabídl 

nakladateli. Proč to trvalo tak dlouho? 

Dával jsem si na všem hodně záležet. Jen na samotné vizuální 
podobě Grega a jeho kamarádů jsem pracoval celý rok, než jsem 
s nimi byl spokojen. Chtěl jsem pro své postavy vytvořit pro
pracovaný svět, ve kterém budou fungovat, a nechtěl jsem nic 
ponechat náhodě. Cítil jsem, že to, na čem pracuji, je má jediná 
šance prorazit – že nic lepšího nevytvořím. A chtěl jsem, aby to 
bylo tak dobré, jak jen dokážu. Přesto cítím, že za úspěchem De
níků je i pořádná dávka štěstí, a jsem za to hodně 
vděčný. Koneckonců, už je píšu skoro deset let 
a pořád čtenáře bavím. 

Svět Grega a jeho kamarádů přesahuje samotné knihy. Žijí i ve 

virtuálním světě jménem Poptropica, vznikly o něm čtyři filmy, 

muzikál… Je něco takového nezbytné? Musí se knižní hrdina vy-

dat dál?

Nevím, jestli je to nezbytné, ale určitě je to obvyklé. Každá zná
má knižní série je dnes zpracovaná i v jiném médiu. Je to i logic
ké, protože tak dosáhne na větší okruh fanoušků. 

Podílel jste se nějak na filmech? 

Pro čtvrtý film jsem psal první dvě verze scénáře, na všech čty
řech jsem pracoval jako výkonný producent a podílel se na cas
tingu.

DENÍK MALÉHO 
POSEROUTKY 
BOX 1–10

JEFF KINNEY

Když je vám tak jedenáct, 
může to být vážně opruz. 
Své o tom ví Greg Heffley 
alias malý poseroutka. 
Životní šlamastyky, do nichž 
se dennodenně dostává, 
znají čtenáři po celém světě. 
Jeho neobyčejné deníkové 
záznamy teď můžete 
mít pěkně pohromadě 
ve zbrusu novém boxu 
obsahujícím všech deset 
Gregových dobrodružství!

CooBoo, 1599 Kč

CHTĚL JSEM, ABY GREG 
HEFFLEY BYL VÍC JAKO JÁ.
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DOBRÝ ROZHOVOR

„Obávám se, že Greg bude už navždy
malý poseroutka,” říká Jeff. 

Jaké bylo vidět Grega živého?

Zvláštní. Nemohli jsme se samozřejmě řídit Gregovou podobou, 
protože tak díkybohu žádné živé dítě nevypadá. Museli jsme proto 
najít kluka, který zvládne ztvárnit jeho povahu. Který dokáže být 
zároveň sympatický i nesympatický. 

Znal Zachary Gordon Deníky předtím, než dostal roli Grega?

Ano, četl je. Opravdový znalec Gregových příběhů je ale Robert Ca
pron, který ve filmech hraje Rowleyho. 

Nesnažil se vám někdy radit, že by se možná Rowley v téhle situaci 

zachoval jinak, než co mu předepisuje scénář?

Vidíte, to mě nikdy nenapadlo, že by mohl něco vidět jinak. Kaž
dopádně svou roli zvládl naprosto výborně. On skoro je opravdový 
Rowley i ve svém soukromém životě. 

Do Prahy jste přijel představit už dvanácté pokračování Deníků. Změ-

nil se Greg nějak? Dospívá? Moudří?

Jestli přestává být poseroutka? Asi ne. Mě baví, když se mu nedaří. 
Kdyby se mu začalo dařit, tak by asi začal být nudný. Víte, Greg je 
přece jenom hrdina obrázkových příběhů a ti se nikdy moc nemění. 
Jejich kouzlo spočívá v tom, že mají pořád stejné vlastnosti, žijí ve 
stejném světě, nestárnou. Obávám se, že Greg bude už navždy ma
lý poseroutka. Koneckonců Bart Simpson chodí do stejné třídy už 
pětadvacet let. 

Pokud je tedy Greg odsouzen zůstat navždy ve stejném věku, proč je 

mu tolik, kolik mu je? 

Protože je to věk, ve kterém sice zažívá trable, ale ještě se nepotýká 
s ničím opravdu vážným. Chtěl jsem, aby už nebyl dítě, ale aby se 
ještě nezačal měnit v dospělého. Tím nechci říct, že je to pro děti 
jednoduché období. Naopak. Je to věk, kdy jde do nové školy, sžívá 
se s prostředím, které není vůbec jednoduché a často ani příliš přá
telské. Má spoustu problémů, se kterými si ale ještě neví vůbec rady 
a vlastně je ani nemá jak řešit…

Chudák Greg. Není vám ho někdy líto?

Asi by mělo, ale ve skutečnosti moc ne (směje se).

MEDAILONEK

JEFF KINNEY (1971)

Prvním spisovatelským 
počinem Jeffa Kinney-
ho byl komiksový strip 
Igdoof, který začátkem 
90. let vydával ve student-
ském časopise během 
studia na univerzitě 
v Marylandu. Přestože 
o jeho výtvor neprojevil 
žádný zavedený deník 
zájem, touha stát se kres-
lířem a spisovatelem Jeffa 
neopustila. V lednu 1998 
si začal psát poznámky 
k novému seriálu, jehož 
hrdinou a fiktivním au-
torem je školák jménem 
Greg Heffley. Na prvním 
ilustrovaném deníku 
„malého poseroutky“ 
pracoval celých šest 
let. Pečlivost se mu ale 
vyplatila a příběhy Grega 
se staly hitem okamžitě 
poté, co začaly vychá-
zet online na portálu 
Funbrain.com. Knihy 
Jeffa Kinneyho vychází 
v 52 jazycích, prodalo se 
jich na 180 milionů výtis-
ků a vznikly podle nich 
čtyři celovečerní filmy. 
Kromě psaní a kreslení 
se Jeff věnuje práci ve 
svém knihkupectví An 
Unlikely Story (Neobvyklý 
příběh), které si se svou 
ženou Julií otevřel v měs-
tečku Plainville, kde oba 
žijí se svými dvěma syny. 

CooBoo, 199 Kč

CooBoo, 229 Kč
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TIP NA DÁREK

T Anna Batistová F Shutterstock a archiv

PŘINESL VÁŠ POTOMEK DOMŮ V POLOLETÍ HEZKÉ VYSVĚDČENÍ? PAK JE DŮVOD 
JEJ ODMĚNIT KNÍŽKOU! A KDYŽ UŽ KNÍŽKA, TAK AŤ BAVÍ! CO KDYŽ ALE VY-
SVĚDČENÍ VAŠEHO SYNKA NEBO DCERKY ZAS TAK PĚKNÉ NEBYLO? I TAK BUDE 
KNIHA DOBRÝM DÁRKEM. JE TOTIŽ PROKÁZÁNO, ŽE DĚTI A MLADISTVÍ, KTEŘÍ SI 
DOMA ČTOU, DOSAHUJÍ VE ŠKOLE LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ. NECHTE SE INSPIROVAT 
NAŠIMI TIPY NA TITULY, KTERÉ VAŠE MILOVANÉ RATOLESTI ZARUČENĚ OSLOVÍ.

ČTENÍ ZA ODMĚNU

ELVIRA LINDO: 
MANOLITO A BLBEČEK

Hledáte knížku 
pro děti, kterou 
byste si s nimi 
mohli číst 
a pobavili se 
u toho stejně 
jako oni? 
Máme pro vás 
dobrou zprávu – 

desetiletý uličník je zpět. 
Manolito žije se svou rodinou 
v Madridu a provádí tam 
jednu lumpárnu za druhou. 
V nejnovějším díle série 
vypráví Manolito Brejloun 
dětem o tom, jaké to je mít 
mladšího bráchu, kterému 
rodiče všechno dovolí 
a všechno mu koupí. Zároveň 
ale přiznává, že mít bratříčka 
občas není zase tak špatné, 
protože s ním zažije spoustu 
legrace. Tak hurá do čtení!  
Knihy Omega, Cena 229 Kč

DAVID SQUIRES: 
ILUSTROVANÁ HISTORIE 
FOTBALU

Knížka komiksů Ilustrovaná 
historie fotbalu potěší malé 
i velké kluky, ale také holky, 
které se zajímají o fotbal – 
a že jich přibývá! Najdou 
v ní vtipně popsané události 
z fotbalové historie, jako 
například první zmínky 
o fotbale ze staré Číny, 
vznik asociace FIFA nebo 
některé nezapomenutelné 
zápasy z mistrovství světa. 
Zároveň se ale australský 
karikaturista David 
Squires, který publikuje na 
pokračování v britském 
deníku The Guardian, 
s nadhledem věnuje 
i fotbalové současnosti. Ve 
svých komiksech zachycuje 
třeba i soupeření Messiho 
a Ronalda.   
Knihy Omega, Cena 399 Kč

BRANDON MCMILLAN: 
ŠŤASTNÝ PES

Je váš synek nebo dcerka 
hrdým majitelem nebo majitelkou psa? 
A zápolí občas s jeho výchovou? Pak by je 
mohla potěšit kniha Brandona McMillana, 
známého trenéra psů a držitele Emmy za 
pořad Lucky Dog, v němž si každý týden 
bere z útulku jednoho necvičeného psa. 
V rámci svého programu jej během sedmi 
dní promění k nepoznání. V knize Šťastný 
pes McMillan prozrazuje, jakým způsobem 
vychovat ze svého psa dobře cvičeného 
společníka. První lekcí je budování důvěry, 
v dalších následují pokyny: sedni, zůstaň, lehni, 
pojď, volno, k noze a nesmíš. McMillan také 
radí, jak zvládnout psí prohřešky – štěkání, 
žvýkání věcí nebo loudění. Volné dny po 
vysvědčení jsou pro trénink psa ideální! 
Knihy Omega, Cena 349 Kč

GEORG RÜSCHMEYER: 
KNIHA OPTICKÝCH KLAMŮ

Máte doma malého iluzionistu nebo malou 
iluzionistku? Pak je zřejmě těžko zklamete 
Knihou optických klamů. Jedná se o kolekci 

150 nejvýznamnějších klamů, které jsou seřazeny do 33 kapitol 
podle vizuálních efektů. Kniha zvídavým dětem všechny 
optické klamy nejen předvede, ale také vědecky vysvětlí. 
Nechybí v ní ani historie optických iluzí (některé pocházejí 
až ze starověku, jako například na Maltě nalezená 3D římská 
mozaika ze 2. století před n. l.), práce skvělých iluzionistů, jako 
byl M. C. Escher, či známé klamy, jako je Nemožný trojúhelník 
nebo matoucí portrét Alberta Einsteina a Marilyn Monroe.  
Knihy Omega, Cena 399 Kč

CAMILLA A VIVECA STEN: 
HLUBOKÝ HROB – DÍTĚ ÚTESŮ

Kniha fantasy Hluboký hrob – Dítě útesů je jedním 
z nejnapínavějších románů pro teenagery roku 
2017. Jaké to je vyrůstat na ostrově Harö, když letní 
sezóna skončí, turisté odjedou a hladinu oceánu 
pokryje hustá mlha? Dvanáctiletá Tuva o tom 

ví své, stejně jako o tom, že se v rozbouřených vodách a tajemných 
lesích skrývají zlovolné síly bažící po krvi. Dítě útesů je první díl série 
fantasy thrillerů, kterou napsaly Camilla a Viveca Stenovy. Další díly 
napínavé fantasy série, kterou začala společně psát slavná dvojice, 
matka s dcerou, už se připravují, takže se můžete těšit na celou sérii. 
Knihy Omega, Cena 299 Kč

JENNIFER MCMAHON: ZIMNÍ LIDÉ

Mysteriózní thriller Zimní lidé doporučujeme 
kupovat pouze starším klukům a holkám, co 
mají pro strach uděláno. Hrdinkou románu je 
devatenáctiletá Ruthie, která žije ve West Hall ve 
Vermontu – městě podivných zmizení a starých 
legend. Nejzáhadnější z nich je smrt sedmileté 
dívky a její matky, které žily před více než sto lety na 
tomtéž statku, kde dnes bydlí Ruthie. Když jednoho rána Ruthie zjistí, 
že zmizela její matka, najde pod podlahou starý deník Sary. Objeví 
prastaré tajemství a zjistí, že zmizelých je mnohem více. Podaří se 
mladé hrdince stále se opakující historii konečně zastavit? 
Knihy Omega, Cena 379 Kč
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„Mléko a med je sbírka básní o lásce, ztrátě, 
bolesti, zneužívání a v neposlední řadě ženskosti. 

Je rozdělena do čtyř částí, z nichž nám každá 
nabízí jiný pohled.“ 

Rupi Kaur

Jestli se vám líbila kniha 
Mléko a med
 
Sbírka básní a krátké prózy o přežití se stala hned 
po vydání bestsellerem, a to hlavně u mladých 
lidí. Líbila se i vám knížka, která nabízí cestu od 
nejhorších životních momentů ke smíření a hledání 
radosti? Pak byste si měli přečíst i další díla, která 
najdete v následujícím doporučení.

DOBRO.VOD

co číst dál

Rupi Kaur:  
Mléko a med 
Knihy Omega, cena: 349 Kč

MacKenzie Cadenhead: 
Spáč 
Knihy Omega, předpokládané 
datum vydání: 12. 3. 2018

Genevieve Cogman: 
Maskované město 
(série Neviditelná knihovna) 
Knihy Omega, cena: 379 Kč

Frances Hardinge: 
Strom lží  
Knihy Omega, cena: 349 Kč

Leigh Bardugo: 
Šest vran 
Fragment, cena: 369 Kč

Karel Kovář: 
Kovy – Ovšem 
BizBooks, cena: 329 Kč

Traci Chee: 
Moře inkoustu a zlata: 
Čtenářka  
Fragment, cena: 349  Kč 
Vyjde 25. 1. 2018

S. J. Kincaid: 
Diabolik 
Fragment, cena: 299  Kč

Martin Bečan: 
Kaziměsti  
Fragment, cena: 269  Kč

Mary E. Pearson: 
Zrádné srdce 
(série Letopisy Pozůstalých)  
CooBoo, cena: 299 Kč

Camilla a Viveca Sten: 
Hluboký hrob, 
Knihy Omega, cena: 349 Kč
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Rachel Caine: 
Z kostí a inkoustu  
Fragment, cena: 299 Kč

Sarah J. Maasová: 
Dvůr mlhy a hněvu 
(série Dvůr trnů a růží) 
CooBoo, cena: 369 Kč

Sara Raaschová: 
Sníh nebo popel 
CooBoo, cena: 299 Kč

Claudia Grayové: 
Tisíc kousků tebe  
CooBoo, cena: 299 Kč

Ransom Riggs: 
Povídky podivných 
(série Sirotčinec slečny 
Peregrinové) 
Jota, cena: 298 Kč

„Vlkodlaci ve 
velkých městech 

měli tendenci 
žít pospolu, 

v rozsáhlých 
pseudorodinných 
skupinách, které 

dokázaly naplnit 
celou směnu 
v továrně či 

v docích, nebo 
jednoduše vybíraly 

výpalné.“ 
Maskované město
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KNÍŽKA!
Pro knihomoly je čtení především radost, vědci ale zjistili, 

že četba je důležitá také pro naše zdraví a psychickou 
pohodu. A to ve větší míře, než jsme si dříve mysleli. 

Pravidelní čtenáři jsou podle výzkumů méně vystresovaní, 
mají lepší paměť, méně často trpí Alzheimerovou 

chorobou, lépe spí a také jsou empatičtější. Dětem zase 
pravidelné čtení pomáhá k lepším výsledkům ve škole.  

T Anna Batistová F Archiv, Shutterstock

NEJLEPŠÍ TRENÉR 
MOZKOVÝCH 
ZÁVITŮ?

ěděli jste, že čtení knih může zlepšit výkon vašeho 
mozku hned na několika úrovních? Vědci zjistili, že 
četba beletrie může zvýšit čtenářovu schopnost vžít 
se do jiného člověka a znásobit jeho představivost 

způsobem, který je velmi podobný vizualizaci svalové paměti ve 
sportu. Alespoň to naznačuje studie z roku 2014 publikovaná v ča
sopise Brain Connectivity. 
Změny způsobené čtením románů vědci u čtenářů registrovali v le
vé mozkové hemisféře, oblasti mozku spojené s vnímáním jazyka. 
Neurony z této oblasti bývají ovšem také asociovány s matením mys
li – když se mysl domnívá, že tělo dělá něco, co ve skutečnosti nedě
lá. Je to něco jako vizualizace ve sportu – pouhá myšlenka na to, že 
hrajeme fotbal, může v našem mozku aktivovat neurony asociované  
s fyzickou aktivitou hraní fotbalu. 

„Neuronové změny, které jsme 
u čtenářů zaznamenali, byly propojené 
s fyzickými smysly a se systémem 
pohybu, což naznačuje, že čtení 
románu vás může skutečně přenést do 
těla hrdiny, o němž si čtete,“  
řekl neurolog a autor studie Gregory Berns 
časopisu Psychology Today.

V
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JAK FUNGUJÍ NEURONOVÉ SÍTĚ 
V MOZKU V MOMENTĚ, KDYŽ 
ZPRACOVÁVÁME LITERÁRNÍ PŘÍBĚH? 

Američtí vědci zkoumali mozkovou aktivitu 
u studentů ve dvou momentech: když odpočívali 
a když si četli thriller Pompeje od Roberta Harri
se. Magnetická rezonance u studentů ráno poté, 
co si četli, odhalila zvýšenou propojenost v ob
lastech mozku spojených s jazykem, smysly a po
hybem. 

„Čtení příběhů – zvláště 
těch, které mají silný 
narativ – překonfiguruje 
mozková spojení minimálně 
na několik dní. Ukazuje to, 
jak s námi příběhy zůstávají 
i po přečtení knihy. To může 
mít velký význam zejména 
v důležitosti čtení pro vývoj 
mozku u dětí,“ dodal Berns.    

Psychologové a neurovědci, kteří se zabývají otáz
kou vlivu čtení na vývoj lidského mozku, se sho
dují v tom, že rodiče by měli se čtením dětem za
čít co nejdříve, klidně už od jejich narození. Když 
totiž rodiče svým ratolestem čtou, výsledky se 
projeví nejen v chování dětí a v jejich školních vý

sledcích, ale také v jejich mozkové akti
vitě. 
CO SE PŘESNĚ DĚJE V MOZKU 
NAŠICH DĚTÍ, KDYŽ JIM 
ČTEME? 

Neurologové z amerického Ohia po
mocí magnetické rezonance podrob
ně zkoumali mozkovou aktivitu dětí ve 
věku od tří do pěti let. Zjistili, že když 
děti poslouchaly čtený příběh, aktivo
vala se velká část jejich levé mozko
vé hemisféry – zejména oblast paměti 
a oblast sloužící k porozumění význa
mu slov a pojmů. Tedy přesně ty čás
ti mozku, které se při četbě aktivovaly 
u starších dětí.     
Studie publikovaná v časopise Pedi
atrics ukázala nejen to, že vývoj této 
části mozku začíná ve velmi brzkém 
věku. To, co bylo podle neurologů ještě 
zajímavější, bylo zjištění, že mozková 
aktivita byla vyšší u dětí, jejichž rodi
če uvedli, že si doma s dětmi pra
videlně čtou. Podle dalších studií 
pak děti, kterým jejich rodiče od 
raného věku čtou, mají lepší slov
ní zásobu, lépe se soustředí a jsou 
lépe připraveny na vstup do mateř
ské školy.

ČESKÉ DĚTI ČTOU DNES MÉNĚ, 
ALE ASI POLOVINA Z NICH PŘEČTE 
ALESPOŇ JEDNU KNIHU MĚSÍČNĚ, 
vysvětluje metodička Jana Codlová ze společnosti Scio, která se v projektu 
Svět gramotnosti zabývá otázkami spojenými se čtenářstvím a čtenářskou 
gramotností dětí. Rodiče podle jejího názoru chybují, když se snaží být arbitry 
vhodné literatury pro svoje děti.

Proč máme číst našim dětem? 
Protože jsou to společné chvíle nás rodičů a našich dětí a ty jsou dnes dost 
vzácné. Čtěme jim kdykoli a kdekoli. Děti se učí naslouchat, rozvíjí se jejich 
jazyk, slovní zásoba, logické myšlení, představivost, fantazie. Při čtení je dítě 
naladěno na to přijímat informace, třídit je, hodnotit. Víme, že si vytváří také 
vzory chování, učí se rozlišovat, co je dobré a co zlé.

Od kolika let je vhodné začít dětem číst? 
Nikdy není dost brzy a nikdy není pozdě. Děti jsou ze své přirozenosti zvídavé, 
a když uvidí rodiče s knihou nebo časopisem, bude je zajímat, co to vlastně 
ta maminka nebo tatínek dělají. Začínáme leporely nebo knihami s jediným 
obrázkem na straně, necháme dítě prozkoumávat knihu všemi smysly, 
pojmenujeme to, na co dítě v knize ukáže. Posléze čteme knihy s krátkým 

POD ZEMÍ, 
POD VODOU

Aleksandra a Daniel 
Mizielińští

Další fascinující kniha od 
autorů bestsellerových 
Map. Oboustranná velkoformátová kniha 
plná propracovaných ilustrací a detailních 
průřezů je nabitá informacemi. Ať začnete 
z kterékoli strany, postupně se noříte pod 
zemský povrch nebo pod hladinu moří stále 
hlouběji, abyste se uprostřed knihy setkali 
v zemském jádru. Na cestě potkáte zvířata 
žijící pod zemí i podivná stvoření mořských 
hlubin.

Host, 499 Kč

ROK V LESE

Emilia Dziubaková

Jak vypadá život 
v lese na jaře, v létě, 
na podzim a v zimě? 
Kdo v noci bdí a ve 
dne spí? Kdo zaspí 
celou zimu? A kdo 
si na koho brousí 
zuby? Bohatě ilustrované dvoustrany zachycují 
proměny jednoho místa v průběhu roku. Děti 
mohou pozorovat chování zvířat během ročních 
období, za různého počasí a v různou denní 
dobu. Rok v lese podněcuje zvídavost, rozvíjí 
postřeh, podporuje představivost i logické 
myšlení.

Host, 289 Kč
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JANA CODLOVÁ

PRACUJE JAKO 
METODIČKA VE 
SPOLEČNOSTI 
SCIO, KDE 
SE VĚNUJE 
PROJEKTU SVĚT 
GRAMOTNOSTI, 
KTERÝ PODPORUJE 
ČTENÁŘSTVÍ 
A ČTENÁŘSKOU 
GRAMOTNOST 
DĚTÍ. DŘÍVE 
PŮSOBILA 
V ÚSTAVU PRO 
JAZYK ČESKÝ 
A UČILA NA 
GYMNÁZIU ČI 
CIZINCE ČESKY. 
PRO SCIO ZAČALA 
PRACOVAT NEJDŘÍV 
JAKO GARANT 
TESTŮ Z ČEŠTINY. 
KOORDINOVALA 
ZALOŽENÍ PRVNÍ 
SCIOŠKOLY. 

Děti, které nemají v rodině 
čtenářské zázemí (rodiče 
jim v předškolním 
období nečetli nebo jen 
velice málo, nevídají své 
rodiče číst, nemají doma 
knihovnu, ze které by 
si mohly vybrat knihu), 
dosahují v testování horších 
výsledků.  Stěžejní jsou 
totiž první čtenářské roky 
(tedy přibližně do deseti 
let), kdy je žádoucí dětem 
zpřístupnit co nejvíce 
zdrojů současného jazyka. 
Pokud děti již do školy 
nastupují s omezenou 
slovní zásobou, propast 
mezi nimi a spolužáky 
se rok od roku více 
prohlubuje. 
Naše i zahraniční výzkumy 
uvádějí, že děti s nízkou 
slovní zásobou v první 
a druhé třídě dosahují 
horších výsledků i na 
střední škole. 

Máte nějaké triky, jak 
mohou rodiče svoje děti 
přivést ke čtení?  
Budujme čtenářské rituály, 
třeba před spaním je úplně 
běžné si číst, některé 
rodiny zavedly čtenářské 
chvíle s čajem a dobrotami. 
Obklopme děti 
různorodými knihami, které 
otočíme nikoli hřbetem, 
ale obálkou do místnosti, 
a měňme je. Nechme je, 
aby si samy vybíraly text ke 
čtení, nenuťme je číst podle 
našich představ. Dobře 
fungují i audioknihy.

textem, který se třeba refrénovitě opakuje. A klidně čtěme text 
stále dokola, když si to dítě žádá.

Dětských knih vychází nepřeberné množství. Jak poznáme, 
které knihy jsou pro naše děti vhodné a které nikoli? 

Můžeme se spolehnout na tradiční nakladatelství, která 
vydávají kvalitní knihy. Doporučuji také nakupovat knihy 
v knihkupectvích, nikoli v obchodních řetězcích – důvody jsou 
jasné: knihkupec dokáže poradit. Já osobně mám velmi dobrou 
zkušenost také s knihovníky – to jsou lidé na svém místě, mají 
přehled o novinkách a vědí, které tituly se dětem líbí. Ale pozor, 
nechtějme být jako rodiče arbitry tzv. vhodné kvalitní literatury 
pro naše děti. Nechme je klidně sáhnout po knize s křiklavou 
obálkou, která nám připadá jednoznačně kýčovitá, ať si ji 
vyzkoušejí. V životě je přece důležité ochutnat i špatné jídlo, 
abychom poznali to dobré.

Když už děti čtou samy, máme v předčítání pokračovat? Je 
rozdíl mezi tím, když dětem předčítáme my a když si čtou 
samy? 
S předčítáním by se nemělo přestat, ani když dítě začíná luštit 
text samo, ani když už umí číst. V té chvíli se můžeme v předčítání 
střídat. Však ono si řekne, že si chce číst samo. Respektujme ho. 
Jediný, ale významný rozdíl vidím v tom, že předčítání je společná 
chvíle určená jen rodičům a dítěti, chvíle souznění, kdy se posiluje 
jejich vztah a buduje pocit důvěry. A jen poznámka nikoli na okraj: 
čtoucí tatínkové mají na své děti větší vliv než maminky. Jsou 
přirozená autorita, navíc jsou vzácnější než maminky, které jsou 
zpravidla s dětmi pořád.

Každou generaci „rozečetly“ jiné knihy – dokázala byste 
srovnat, jaká díla byla atraktivní pro různé generace? Dnešní 
prarodiče měli oblíbené klasické pohádky od Erbena, Němcové, 
Karafiátovy Broučky, Ladova Kocoura Mikeše, foglarovky 
i knížky Astrid Lindgrenové (třeba Děti z Bullerbynu). Pro jejich 
děti, tedy dnešní rodiče, se staly jednoznačně hitem příběhy 
Harryho, moderní pohádky Pavla Šruta, příběhy o dětech (Mach 
a Šebestová) a fantasy (Zeměplocha Terryho Pratchetta). 
A dnešní děti? Jako hlavní argument pro četbu uvádějí prožití 
dobrodružství, pobavení se a zapojení fantazie. Čtou komiksy 
(O hrůzném padouchu Manfredovi, komiksy manga – Útok 
titánů), dobrodružné knihy, detektivky, horory, fantasy 
(Hraničářův učeň, Dárce), mají v oblibě humorné příběhy se 
vzpurnými hrdiny (Deník poseroutky, příběhy o dívce Clarisse).

Jak jsou na tom české děti se čtením dnes – jak často otevřou 
knihu a nakolik tomu, co čtou, rozumí? 
Čtou méně, čtení je tak nebaví, protože je kolem nich řada jiných 
lákadel (chytré telefony, počítačové hry, sociální sítě, filmy, hudba), 
neudrží delší dobu pozornost, takže jim dělá problémy přečíst delší 
souvislý text. Děti samy uvádějí, že čtou raději komiksy, protože 
je v nich málo textu. Z našeho dotazníkového šetření vyplynulo, 
že asi 50 % dětí přečte jednu knihu za měsíc, dívky čtou o trochu 
víc. S porozuměním textu a jeho interpretací mají dětští čtenáři 
problémy, spíše dokážou najít jednotlivé informace, posoudit třeba 
styl autora nebo porovnat knihu s jinou.

Dá se obecně říci, jaké jsou například ve školních výsledcích 
rozdíly mezi dětmi, kterým rodiče četli, a těmi, které byly 
o tento rituál ochuzeny? Knihy Omega, 169 Kč
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„Dobře fungují 
i audioknihy – děti, 
které četba unavuje, 

hůř se soustředí, 
můžeme podpořit 

namluvenými 
knihami.“

PŘEDČÍTÁNÍ OD TĚHOTENSTVÍ AŽ 
PO PUBERTU

KDYŽ BUDETE SVÝM DĚTEM ČÍST, 
PAMATUJTE NA TO, ŽE JAKÝ SI DÍTĚ 
VYTVOŘÍ VZTAH KE KNIZE A ČETBĚ 
V DĚTSTVÍ, TEN MU NEJSPÍŠE 
VYDRŽÍ AŽ DO DOSPĚLOSTI. JAK 
TEDY PŘISTUPOVAT K ČETBĚ 
V JEDNOTLIVÝCH VĚKOVÝCH 
OBDOBÍCH? 

Prenatální období 
Už tehdy může matka ovlivnit duševní vývoj dítěte (kvalitní četba jí pomůže 
předejít nervovému rozrušení či špatné náladě, která se může přenést i na dítě).

Období nemluvněte (0–1 rok)  
Dítě dělá v tomto období ve vývoji největší pokrok, už v tomto věku můžeme začít 
dítěti ukazovat jednoduché a výrazné obrázkové knížky. 

Období batolete (1–3 roky) 
Děti již začínají knížkám „rozumět“ – poznávají vyobrazené věci, osoby a zvířátka, 
v tomto věku mají rády obrázkové knížky a krátké, rytmické říkanky.

Předškolní věk (3–6 let) 
Předškoláci jsou už schopni vnímat obsah knížek, které jim předčítáme, rozumí 
ději a jsou schopni se nad ním zamýšlet, na základě četby začínají chápat vztahy 
mezi lidmi a věcmi.

Mladší školní věk (6–10 let) 
Malí školáci získávají aktivní vztah ke knize, učí se sami číst, zvládají číst delší 
a složitější pohádky a baví je už i humorné a dobrodružné příběhy.

Střední školní věk (10–14 let) Většina dětí už jeví o četbu velký zájem, 
začíná se objevovat rozdíl mezi zájmem dívek (dívčí romány) a chlapců 
(vědeckofantastická literatura).

Starší školní věk (14–16 let) Období velkého čtenářského zájmu, mladý člověk 
si často vybírá literaturu, která mu nabízí řešení jeho životních problémů.

zdroj: www.vyzkum-mladez.cz 

TIPY NA NOVINKY, KTERÉ VAŠE DĚTI NADCHNOU PRO ČTENÍ:

PANEJO A STRAŠIDELNÁ ŠKOLA 
ELVÍRY MOUDRÉ 

Autor Gabriela Futová 
ilustrace Marcela Kupčíková 

Elvíra Moudrá je zelená. Má natahovací uši. 
A je to učitelka. Ne jen nějaká obyčejná. Je 
to učitelka v skřítkovské škole. Učí skřítky to, 
co potřebují k přežití – důkladně se schovat, 
chodit absolutně potichu, zneviditelnit se, 
rychle utéct před kočkou, ale hlavně překonat 
svůj strach. Skřítci se na vlastní kůži učí, co je 
opravdová hrůza, ale i jak svému strachu ne-
podlehnout a ochránit sebe i ostatní v nebez-
pečných situacích. Vždyť strach má velké oči. 
A co je nejdůležitější pro takového skřítka? No 
přece umět se co nejdokonaleji skrýt! A nene-
chat se sežrat kočkou, samozřejmě…

Vyjde 5. 2. 2018 / BRIO / 136 s. / 269 Kč  
 
 

PŘIHRAJ, CARLOSI!

Autor Július Belan 
ilustrace Lea Točeková 

Jmenuji se Carlos Alvaréz a je mi jedenáct let. 
Bydlím v malé uruguayské vesničce u oceá-
nu. Pro mě a moje kámoše znamená fotbal 

úplně všechno. Hrajeme ho každý 
den na pláži jen tak pro radost. 
Jednoho dne se tu objevil majitel 
fotbalové akademie. Totálně mi 
to změnilo život. Nabídl mi totiž 
místo ve svojí akademii. A tak 
jsem začal žít svůj velký fotbalový 
sen. Nebylo to ze začátku lehké, 
hráči z týmu mě nepřijali zrovna 
s otevřenou náručí… Nebylo také 
jisté, jestli se mi povede přesvěd-
čit trenéra o mých hráčských 
kvalitách. Mistrovství světa se blíží a všichni 
jsou plní očekávání. Pokud i vás baví fotbal tak 
jako mne, můžete se mnou prožívat tréninky 
i zápasy plné napětí a dobrodružství. Vezměte 
si míč, dres a kopačky a jdeme na stadion!

Vyjde 15. 1. 2018 / BRIO/ 280 s. / 269 Kč

HARRY POTTER – 
FILMOVÁ KOUZLA

Dotisk druhého doplněného vydání knihy, která 
zájemce a milovníky příběhů Harryho Pottera 
a jeho kamarádů zavede do zákulisí natáčení 
osmidílného filmového převyprávění čaroděj-
nické ságy J. K. Rowlingové. Kniha byla napsána 
a navržena ve spolupráci s herci a filmovým štá-
bem, kteří pomáhali převést oblíbené romány 
J. K. Rowlingové na stříbrné plátno. Její autoři 

přenesou čtenáře do kouzelnického světa, kde 
se s nimi podělí o tajemství z natáčení, o dosud 
neotištěné fotografie a návrhy a o jedinečné 
vzpomínky účinkujících hvězd. Umožní čtenáři, 
aby se ponořil do úžasného světa filmů o Ha-
rrym Potterovi a zjistil, proč ledové sochy na 
Vánočním plese nikdy neroztály, jak vznikaly 
galeony, srpce a svrčky nebo jak tvůrci donutili 
hipogryfa, aby spolupracoval s herci. Dozví se, 
jak se zrodil bradavický hrad či jak se podařilo 
vytvořit pohyb děsivých mozkomorů. Toto vy-
právění doplňuje řada dokumentů, jež se týkají 
natáčení jednotlivých filmů, reprodukcí a rekvi-
zit. Tato nevšední publikace nabízí jedinečný 
a zasvěcený pohled na filmy o Harrym Potterovi 
a talentovanou skupinu mudlů, která vytvořila 
skutečné filmové kouzlo.

Vyjde 29. 1. 2018 / SLOVART/ 136 s. / 269 Kč
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MALÉ DOBRO.TÉMA

1. DEJTE VALE STRESU 

Dohnal vás novoroční stres? Sáhněte po papírové knize. 
Vědci ze Sussexu zjistili, že čtení povídek a románů je jedním 
z nejlepších způsobů, jak se rychle uklidnit. Četba byla 
v tomto ohledu efektivnější nejen než poslech hudby, šálek 
čaje nebo kávy, ale dokonce i než procházka na čerstvém 
vzduchu. Stačí pouhých 6 minut četby k tomu, abyste se 
zcela uklidnili. Kniha čtenáře pohltí natolik, že mu dovolí 
uniknout od starostí všedního dne a strávit vzácný čas 
v ryze imaginárním světě, který ostatní relaxační techniky 
nenabízejí.

2. TRÉNUJTE SI MOZEK NA STÁŘÍ

Budete-li celý život poctivě číst, zvyšujete si 
pravděpodobnost, že budete mít i ve vysokém věku mozek 
ve skvělé kondici. Podle výzkumu publikovaného v magazínu 
Neurology měli senioři, kteří byli v životě aktivními čtenáři, 
o 32 % méně problémů s pamětí než jejich vrstevníci, kteří 
čtení neholdovali. Další výzkumy dokázaly, že senioři, 
kteří v životě hodně četli, měli menší sklon onemocnět 
Alzheimerovou chorobou.

3. LÉPE USÍNEJTE

Nechte se inspirovat spoluzakladatelem Microsoftu Billem 
Gatesem: „Bez ohledu na to, v kolik jdu do postele, alespoň 
hodinu před spaním si čtu. Jen tak se skutečně odpoutám 
od každodenních starostí.“ A experti na zdravý spánek 
jeho slova potvrzují. Pravidelná relaxační rutina v podobě 
čtení před spaním pomáhá připravit naše tělo i mysl na 
spánek. I zde ovšem funguje nejlépe papírová kniha. Jasná 
světla, včetně těch, kterými září naše elektronická zařízení, 
signalizují mozku, že je čas vstávat. Naopak čtení papírové 
knihy za tlumeného světla pomůže navodit spánek.

4. STAŇTE SE EMPATIČTĚJŠÍMI

Je známo, že pravidelná četba beletrie zvyšuje u čtenářů 
stupeň jejich empatie. Umožňuje jim totiž vcítit se do 
situací jiných lidí. A pravidelné noření se do pocitů 
literárních postav pak usnadňuje porozumění motivům 
druhých lidí i v reálném světě. Pomáhá ale i nám samotným. 
Skrze procítění emocí postav – ať už pozitivních, nebo 
negativních – se učíme lépe porozumět sami sobě. Profesor 

5 DŮVODŮ, 
PROČ MÍSTO VYŘIZOVÁNÍ 
E-MAILŮ SÁHNOUT PO KNIZE

kognitivní psychologie Keith Oatley z univerzity v Torontu 
dokonce navrhl konkrétní tituly, které jsou pro budování 
empatie vhodné. Za ideální román přitom považuje knihu 
Pýcha a předsudek od Jane Austenové.

5. PRODLUŽTE SI ŽIVOT

Lidé, kteří se věnují četbě více než 
3,5 hodiny týdně, žijí v průměru o dva 
roky déle než jejich vrstevníci,
kteří v životě tak vášnivými čtenáři nebyli. Vyplynulo to 
z dlouhodobé studie zveřejněné v časopise Social Science 
and Medicine. Jak je možné, že čtení prodlužuje lidský 
život? Vědci hledají vysvětlení ve zlepšených kognitivních 
schopnostech, které četba kvalitní literatury přináší.

Knihy Omega, 239 Kč GLYF Media, 149 Kč
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NEJKRÁSNĚJŠÍ, 
NEJEN VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY
Z NAŠICH KNIHKUPECTVÍ

V našem Klubu Knihy Dobrov-
ský jsou již desítky tisíc nadše-
ných knihomolů a knihomolek. 
Někteří z nich nakupují téměř 
každý týden a jiní čekají na sle-
vové akce či speciální nabídky 
na vybrané bestsellery. Hlavní 
je, že všichni milují knihy a dí-
ky našemu klubu mohou svou 
knihovnu pravidelně rozšiřo-
vat o skvělé tituly, sbírat za to 
body a k tomu si přečíst náš 
magazín Dobro.druh. Každý 
týden nám od našich dobročte-
nářů chodí zajímavé 
příběhy a my jsme se 
rozhodli o dva opravdu 
výjimečné podělit.

O Vánocích 2016 jsem procházela těžkým život
ním obdobím. Neměla jsem práci, což je pro mat
ku samoživitelku vždy zásadní problém. Má dce
ra zbožňuje knížky a přála jsem si pro ni krásné 
Vánoce, aby pod stromečkem nalezla některý 
z příběhů svých hrdinů, které tak miluje. Ušet
řila jsem si na dvě knížky, u nichž jsem si byla 
naprosto jistá, že udělají dceři radost. Více kní
žek jsem si dovolit nemohla. Navštívila jsem 
tedy vaše knihkupectví na Václavském náměs
tí. Čekám v klasicky dlouhé vánoční frontě, pří
liš nevnímám okolí a najednou na mě promluvil 
muž čekající přede mnou. „Máte klubovou kar
tičku?“ zeptal se s milým úsměvem. „Tu bohužel 
nemám,“ odpověděla jsem po pravdě. V té době 
jsem ani netušila, že Klub Knihy Dobrovský exi
stuje.
„Já vám ji půjčím. Dnes je na ni sleva,“ řekl a opět 
mi s tím nestrojeným úsměvem podal kartičku. 
Byla jsem natolik překvapená, že jsem pouze po
děkovala a počkala, až přijdu na řadu. Díky sle

vě, která neby
la zanedbatelná, 
jsem dceři rych
le zaběhla ještě 
pro třetí knížku. 
Klubovou kartič

ku jsem s poděkováním vrátila, ale až se zpoždě
ním jsem si uvědomila, jak krásné to bylo gesto. 
Pokaždé, když nyní navštívím vaše knihkupectví, 
tak si vzpomenu, jak může o Vánocích potěšit 
i drobnost. V mé situaci, která je již minu
lostí, jsem mohla dceři udělat větší vánoč
ní radost, než jsem plánovala, což je pro 
každou matku největším darem. Chtěla 
jsem se s vámi o tento zážitek podělit a po
přát mnoho spokojených zákazníků.
 Vaše dobročtenářka Lucie

F Shutterstock
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KNIHKUPEC VYPRÁVÍ 

JIŽ PO DOSAŽENÍ 
1250 BODŮ ZA NÁKUP KNIH 
U NÁS ZÍSKÁTE POUKAZ 
V HODNOTĚ 100 KČ!

KOUZLO VÁNOC 
V NAŠICH KNIHKUPECTVÍCH

ZÁVISLOST NA 
DOBRÝCH SOUTĚŽÍCH 
A AUTOGRAMIÁDÁCH
Pamatuji si, jak jsem říkala, že naše rodina ni
kdy nic nevyhraje. Zkoušeli jsme různé soutě
že, kupovali losy, posílali kupónky a odpovídali 
na příspěvky na Facebooku. Vždy nás štěstěna 
obcházela obloukem, což špatně nesl hlavně 
můj syn. Přikládal to rodinnému prokletí, byť 
jsem vždy odpovídala klasickou větou: „Když 
není štěstí ve hře, je štěstí v lásce.“
To se však změnilo v roce 2017. Láska zůsta
la, ale přidala se i hra. Vše odstartoval váš 
Dobro.druh. Dostal se do rukou synovi, který 
se rozhodl vyluštit hru, která se vždy nachá
zí na konci magazínu. Po chvilce přemlouvá
ní jsem souhlasila a druhý den soutěž odesla
la. Jaké bylo naše překvapení, když jsme za pár 
týdnů zjistili, že k nám putuje výhra! Poprvé 
a nebylo to naposledy. Syn se doslova zbláznil 
do všech soutěží, které organizujete na Face
booku, prodejnách i v magazínu. 

Na konci roku jsme spo
lečně navštívili pět au

togramiád, z nichž 
jsme si odnesli ně

kolik podepsaných 
knížek, a syn stále 
čeká, kdy bude nová 

akce. Povedlo se vám 
získat nového nadše

ného čtenáře, za 
což vám oprav

du děkuji.
Vaše

 čtenářka
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LAUREN GRAHAM

NAPÍŠU TOHO VÍC, 
KDYŽ HRAJU

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
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Lauren se svými seriálovými parťačkami.
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Kromě toho, 
že je známou 

herečkou, věnuje 
se Lauren Graham 

i psaní. A její 
nejnovější kniha 
Rychleji mluvit 

nedokážu doslova 
mizí z pultů 

knihkupectví. 

T Karin Vápeníčková 
F Archiv nakladatelství Omega

Jste představitelkou kultovní postavy Lorelai Gilmore v seriálu Gilmorova děvčata, hollywood-

ská herečka a nyní také spisovatelka. Bylo vždy vaším snem napsat o svém životě knihu? 

Již před několika lety mě oslovili s tím, zda bych neměla zájem sepsat své paměti, ale tehdy 
jsem se na to ještě necítila. Když se začala znovu točit Gilmorova děvčata, začala jsem pře
mýšlet o svých začátcích a o tom, čeho všeho se mi od té doby podařilo dosáhnout. A díky 
tomu jsem zčistajasna dala dohromady strukturu pro svou budoucí knihu!

Jak se žije Lauren Graham s duší postavy Lorelai? Ovlivnila vás, změnila?

Jsem ráda, že role Lorelai pozitivním způsobem ovlivnila tolik lidí, což mělo obrovský do
pad i na můj život. Uvědomuji si, o jak mimořádný seriál jde a kolik má fanoušků, na což 
jsem velmi hrdá!

V knize popisujete také momenty z natáčení seriálu Gilmorova děvčata. Jsou to pro vás jen 

hezké vzpomínky? Jak se díváte na natáčení s odstupem času?

Pořád mi to přijde jako sen! Je těžké uvěřit, že k natočení nové minisérie vůbec došlo. Do 
velké míry bylo natáčení podobné jako u původního seriálu, ale mnoho se také změni
lo – bylo to, jako kdybych se vrátila zpátky v čase. Díky tomu, že jsem si Lorelai mohla 
znovu zahrát, jsem byla schopná víc ocenit, jaká to byla pro mě výjimečná příležitost.

Bylo pro vás napsání knihy snadné a přirozené? Zkrátka jste své myšlenky, pocity, zážitky se-

psala na papír a bylo hotovo?

Mnoho názvů kapitol mě napadlo samo od sebe předtím, než jsem knihu začala psát. Takže 
i když jsem je ještě neměla podrobněji rozvedené, věděla jsem, jaká témata chci ve své kni
ze postihnout. Bylo toho opravdu spoustu. Bavilo mě rozpomínat se na různé příhody a zá
žitky z mé minulosti, čímž jsem si taky procvičila paměť, ale litovala jsem, že jsem si ten
krát nepsala deník. Kvůli blížícímu se termínu odevzdání jsem často musela psát i na place. 
Nicméně zjišťuji, že čím jsem vytíženější, tím mi to jde lépe od ruky. Dokonce si myslím, že 
toho napíšu víc, když hraju, než kdybych jen seděla ve své kanceláři.

Jaké jsou dosavadní reakce vašeho okolí, je z knihy nadšené?

Reakce byly a jsou vesměs pozitivní. Mého otce potěšily dialogy, které jsem pro něj napsala, 
třebaže se snaží dát lidem najevo, že je mnohem techničtější typ, než jak se jeví v mé knize. 
Mnoho mých přátel také předtím netušilo, že jsem bydlela na hausbótu.

V jaké životní fázi se nyní nachází Lauren Graham, je šťastná a plná dalších cílů?

Život si teď opravdu užívám, stejně jako práci a psaní. Co se mé herecké kariéry týče, ráda 
bych, aby můj příští projekt byla komedie. Nedávno jsem také hrála ve dvou báječných ro
dinných dramatech – práce na nich byla pro mě neskutečným zážitkem. 

Plánujete napsat další knihu?

Zrovna pracuji na scénáři pro televizní pořad o geniální středoškolačce, na základě young 
adult románu Windfall od Jennifer E. Smith píši filmový scénář a také dokončuji román 
o dvou přátelích, kterým je něco přes dvacet a sní o tom, že procestují svět. Mám teď spous
tu práce!

Knihy Omega, 299 Kč

ŽIVOT SI TEĎ OPRAVDU UŽÍVÁM, 
STEJNĚ JAKO PRÁCI A PSANÍ.

Lorelai a Rory – jedny z nejznámějších
televizních hrdinek.
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DOBRÁ PRODEJNA

PRVNÍ VÁNOCE MEZI 
KNÍŽKAMI

Univerzitní město s průmyslovou tradicí ležící na soutoku 
řek Labe a Bíliny mezi Českým středohořím a Krušnými horami. 
Centrum půlmilionové aglomerace a srdce regionu. Pro knížky 

Severočeši jezdí do Ústí nad Labem – kam jinam než k nám.

T Štěpán Vorlíček F Michael Kratochvíl, Profimedia

ro svůj příděl literatury do 
největšího knihkupectví regio
nu putují lidé z Děčína, Teplic, 
Mostu či Litoměřic. Z těchto 

měst do Ústí dojíždí i mnohé členky týmu, 
kterému už půl roku velí Marie Kolářová.
Naše knihkupectví otevřelo společně se 
startem obchodního centra Forum v listo
padu 2009. Tehdy jsme knížky prodávali 
na ploše zhruba dvou set metrů čtvereč
ních – a postupem času bylo čím dál jas
nější, že je to málo. „Stěhování nastalo lo
ni v dubnu, z přízemí jsme se přesunuli 
do prvního patra na plochu víc než dvoj

násobnou — 420 m2,“ říká Kolářová, kte
rá je mezi knížkami novickou. Dříve totiž 
dlouhé roky působila jako vedoucí žele
zářství nebo krátce v kosmetické firmě.  
„Knížky pro mě vždy byly součástí života, 
ale že bych s nimi pracovala, mě vlastně 
nikdy nenapadlo. Začátkem loňského roku 
jsem ale zatoužila po změně. V knihkupec
tví Knihy Dobrovský hledali vedoucí, bylo 
to něco nového, mezi knížkami – rozhod
la jsem se, že to zkusím. A vyšlo to. V pře
chodném období, než mne uvolnili z teh
dejšího zaměstnání,  jsem docházela do 
knihkupectví ve svém volném čase. Tak

že jsem dočasně pracovala jako brigádni
ce a pak rovnou jako vedoucí,“ směje se 
Kolářová a pokračuje: „Je nás tu celkem 
devět žen, kolegyně se po čtyřech střídají 
v dvousměnném provozu na krátký a dlou
hý týden. Chtěla bych všem poděkovat — 
i díky nim pro mě přerod z brigádnice ve 
vedoucí nebyl nijak dramatický a bolestivý. 
Všechny kolegyně mi pomáhají, radí, když 
je potřeba, naučí mě, co neznám. Mnohé 
z nich jsou daleko zkušenější než já, pra
cují tu už od samého začátku. Jsme dob
rý tým.

P
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RODÁCI A OSOBNOSTI
Vedle populárního komika a spisovatele 
Josefa Aloise Náhlovského k Ústí nad La-
bem nerozlučně patří také další autor Josef 
Formánek, který svůj debut Prsatý muž 
a zloděj příběhů tvořil celých sedm let. 
Jeho nejnovější počin nazvaný Dvě slova 
jako klíč: Laskavá kniha o podivuhodných 
osudech dotýkajících se života Teodora D. 
vyšel v roce 2016. 
Mezi další slavné rodáky můžeme zařa-
dit hokejového trenéra Luďka Bukače, 
hokejisty Jana Čalouna, Milana Hejduka 
nebo fotbalistu Jiřího Jarošíka. V Ústí se 
narodil například grafik a ilustrátor Heinz 
Edelmann, jenž spolupracoval mimo jiné 
se skupinou Beatles, nebo herci Regina 
Rázlová, Marek Taclík či Roman Zach. 
Ze slavných jmen, která ve městě během 
svého života pobývala, jmenujme třeba spi-
sovatele a nejznámějšího českého skauta 
Jaroslava Foglara, boxera Lukáše Koneč-
ného, zpěváky Václava Neckáře a Jaroslava 
Velinského alias Kapitána Kida, spisovatele 
Vladimíra Párala nebo Alfréda Piffla – ar-
chitekta, historika a zachránce Bratislav-
ského hradu. 

Dobrému jménu se těší rovněž místní Či-
noherní klub, na jehož pódiu vystupovali 
herci jako Jiří Bartoška, Jiří Císler, Josef 
Dvořák, Karel Heřmánek, Jan Hrušín-
ský, Ivana Chýlková, Uršula Kluková, Vla-
dimír Kratina, Pavel Rímský, Leoš Suchaří-
pa, Miluše Šplechtová či Ondřej Vetchý.

KNIHY DOBROVSKÝ
Ústí nad Labem – Forum, Bílinská 3490/6
400 01 Ústí nad Labem
usti@knihydobrovsky.cz,  T: 475 209 444 | 602 694 938
Po–Ne: 9:00–21:00

POVÍDÁME SI PÁR DNŮ PO ZAČÁTKU 
ROKU. JAKÉ BYLY VÁNOCE?

Hektické, samozřejmě. Chystali jsme se už od září. Na-
víc jsme vlastně nevěděli, do čeho jdeme. Většina týmu 
je nová a i těch několik ostřílených harcovnic zažilo 
vánoční mumraj jen v prodejně o poloviční velikosti. 
Nakonec jsme tím propluly v pohodě. (smích) Lidé byli 
příjemní a nešetřili chválou, psali nám i povzbudivé 
e-maily a recenze, to nás moc potěšilo. Jistě, chodily 
jsme sem i na šestou ráno, ale zvládly jsme to a máme 
z toho dobrý pocit.

CO SE NEJVÍC PRODÁVÁ? A CO ŠLO NEJVÍC 
PŘED VÁNOCI?

Tady u nás je to všehochuť, nelze říct, že by místní lidé 
chodili pro něco víc. Prodávají se detektivky, novinky, 
celkem překvapivě i sci-fi nebo esoterika. Co se Vánoc 
týká, jsou to samozřejmě ty největší hity, věci, na 
něž lidé čekají, které znají z reklam. Jmenovat můžu 
například Hadrového panáka od Daniela Colea nebo 
Blackout od Marca Elsberga.

MÁTE PŘEDSTAVU, KOLIK KNÍŽEK SE 
U VÁS MĚSÍČNĚ PRODÁ?

Většinou se to pohybuje někde mezi dvanácti a osmnác-
ti tisíci prodaných knih za měsíc, záleží samozřejmě na 
sezóně. Koncem srpna a začátkem září jdou pocho-
pitelně na odbyt učebnice, jinak to bývá stabilní. No 
a výjimečný je prosinec: prodali jsme přes 37 tisíc knih.

PRODÁVÁTE TAKÉ NEKNIŽNÍ SORTIMENT?

Ano, dramaticky jsme ho po stěhování rozšířili. A je 
to znát, lidé nejrůznější hry hodně kupují. Velkým 
hitem je Kouzelné čtení – Albi tužka, Krycí jména nebo 
Dobyvatel.

PODNIKÁTE V PRODEJNĚ NĚJAKÉ AKCE, 
TŘEBA AUTOGRAMIÁDY?

Zatím ne, ale rádi bychom rozjeli třeba autorská čtení, 
která by sem přilákala zase trochu jiný okruh čtenářů 
a zákazníků. A koho bych tu nejraději viděla, kdybych 
si mohla vybrat podle svého? Asi Patrika Hartla. Jeho 
smích je prostě neodolatelný.

PÁR 
DALŠÍCH OTÁZEK

NA VEDOUCÍ PRODEJNY MARII KOLÁŘOVOU

Jiří Svoboda:

Tajemství Českého středohoří

Přes osm set fo-
tografií a více než 
140 přírodních 
a historických 
lokalit: středohor-
ské vodopády, 
hrady a jejich 
pozůstatky, 
mineralogická na-
leziště a mnohé 

další přírodní a historické zajímavosti. Kniha zaujme ne-
jen turisty a milovníky přírody a historie, ale nepochybně 
i sběratele minerálů. Jde o jednu z nejkomplexnějších 
a nejvýpravnějších barevných publikací o tajemné krajině 
Českého středohoří.

Imagine Media, 799 Kč

Jiří Svoboda:

Zázračné České středohoří

Další výpravná 
kniha opět ve 
formátu „A4 na 
šířku“ vyšla loni 
v listopadu. Na 
430 stranách 
najdete přes 
tisíc fotografií 
a popis více než 
250 historických 

a přírodních lokalit. Pětice kapitol se věnuje památným 
stromům a zajímavostem v jejich okolí, středohorským 
skálám a kamenům opředeným zajímavými příběhy, 
kulturním a náboženským památkám včetně smírčích 
křížů a památných kamenů, minerálům a také objevu ka-
menožrouta středohorského. Této knihy se v naší ústecké 
prodejně před Vánoci prodalo přes 120 výtisků.

Imagine Media, 899 Kč

Josef Alois Náhlovský:

Vykutálený pohádky

Jak čertíci do nebe málem přišli 
nebo jak to chodí v pekle? Je tam 
teplo, všude plno ohně a kouře, 
v kotlících posedávají hříšníci. 
Všude tam vládne Lucifer a bydlí 
tam čertíci. A také jeden čertík, 
který se jmenuje Plamínek, ale 
všichni mu říkají Pepínek. V dal-
ších ze šestice pohádek potkáte 
také vílu Žabulenku z lesní tůně 
nebo Chytrého Honzu a dozvíte 
se, jak se zbavit Omydlíka.

Země pohádek, 249 Kč

KDE NÁS NAJDETE

K dostání 
pouze 

v prodejně 

v Ústí nad 

Labem

K dostání 
pouze 

v prodejně 

v Ústí nad 

Labem
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Rádi se zasníte u dobré knížky, ale 
frustruje vás obrovský výběr a nevíte, 
kterou si koupit jako další? Dejte na 

doporučení našich knihkupců a blogerů. 
Přečetli spoustu knížek za vás a přináší 

tipy na ty nejlepší z nich.

T Knihkupci a blogeři 
F Archiv

DOBRO.MĚR

RÁZOVÁ VLNA

František Kotleta

František Kotleta završuje svoji 
postapokalyptickou trilogii ze světa, 
ve kterém platí právo silnějšího. 
A ve kterém je těch silnějších okolo 
vás stále dostatek. Příběh hlavních 
hrdinů pokračuje přesně tam, kde 
předchozí díl skončil. Ti se i přes 
občasné beznadějné okamžiky 
v posledním díle neúnavně 
probojovávají za svým cílem – 
zachránit Zemi před definitivním 
atomovým úderem měnitelů. 
Protože jak by řekl plukovník 
Michálek, „nezbyl totiž už nikdo, kdo by to mohl udělat za nás“. Získají 
přitom nečekané spojence, zažijí několik zásadních zvratů, ale nevzdávají 
se. Toto poselství podtrhují i použité citáty z Hagakure, knihy samuraje, 
které dávají celé cestě skupinky hlavních postav hlubší podtext. Ve 
chvíli, kdy přijde na scénu i armáda z Brna, dokáže František Kotleta ve 
čtenářích vzbudit pravé národní cítění. A to i přes to, že jde jen o fikci 
a doby, kdy byli Češi významnou hybnou silou ve světových konfliktech, 
jsou již dávnou minulostí. Čtenář si díky tomu přesto uvědomí, jakou 
hrdost může mít národ, který dokáže bojovat za věci, které přesahují 
hranice jeho území, a bez mrknutí oka pokládat životy i za ostatní. Knihu 
nejspíš přečtete jedním dechem, i když vás možná překvapí trochu rychlý 
a nečekaný konec. Kotleta nepíše růžové románky, a tak ne vše dopadne 
vždy ideálně. A ne všechny otázky jsou vždy zodpovězené. Stejně jako 
ve skutečném životě. I možná i díky tomu je ale čtenářům plukovník 
Michálek bližší než nějaký superhrdina. Protože jeho hrdinství má svoji 
lidskou stránku a dává celé Rázové vlně větší 
rozměr, než je u podobných knih zvykem.

Epocha, 299 Kč

Martin Noska, redaktor
90 %

DŮMYSLNÉ UMĚNÍ, 
JAK MÍT VŠECHNO U PRDELE

Mark Manson

V posledních letech se v naší společnosti objevil takový nešvar – 
pozitivní myšlení. Slyšíme o něm dnes a denně – pozitivní 
přístup je cestou k úspěchu a šťastnému životu. Avšak díky 
tomu si na sebe často utváříme takové nároky, že místo úsměvu 
na tváři a dobrého pocitu akorát propadáme depresím. 
Zkrátka proto, že nedosahujeme takových „úspěchů“ jako ti, 
kteří o nich kážou. Průměrnost je prý něco špatného. Proto 
se často ubíráme cestou, kdy se snažíme být v něčem nejlepší 
a inspirativní pro ostatní. A pokud se nám nedaří, volíme druhý 
extrém – staneme se naprostými tragédy. Jen z toho důvodu, 
abychom byli něčím výjimeční. Správná, nebo alespoň šetrnější 
cesta s lepšími výsledky je ale podle Marka Mansona, autora 

knihy, jinde. Demonstruje 
to na příkladu Charlese 
Bukowského. Ačkoliv to 
byl zoufalec, alkoholik, 
proutník a povaleč, dokázal 
prorazit a právě na svých 
charakteristických rysech 
postavil kariéru. Nesnažil 
se, ale zkrátka přijal sám 
sebe takového, jaký je. 
Nepřetvářel se, aby se mohl 
stát mediální a literární 
hvězdou. A tak bychom 
měli postupovat i my. První 
pohled na knihu ve vás 
vyvolá pravděpodobně 
pobavení. Druhý pohled, 
zběžné prolistování, však 

může způsobit, že budete mít dojem, že kniha je jen snůškou 
negativních doporučení, příkazů a vět srážejících vás k zemi. 
Opak je pravdou. Když se do ní pořádně ponoříte a začtete se 
do textů a teorií, které se opírají o skutečné příklady a případy, 
uvědomíte si, že právě takovou publikaci a čtení tohoto 
neobvyklého typu „self-help literatury“ jste již měsíce, možná 
roky, potřebovali. Budete rádi, že ji máte ve své knihovně, a tak 
nějak vám bude vše víc u pr**le…

Knihy Omega, 299 Kč

Lucie Černá, redaktorka 95 %

TOP 5 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH PRODUKTŮ

Elektronická Albi tužka: 1299 Kč, Albi

Krycí jména: 499 Kč, Mindok

Dobble: 349 Kč, ADC Blackfire

Lunární kalendář Krásné paní 2018: 249 Kč, Krásná paní

Stírací mapy více druhů, např. Stírací mapa světa Travel Map –  
Black World: 1499 Kč, Travelmap
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SATURNIN SE VRACÍ 
NA SCÉNU

Miroslav 
Macek

Nevstoupíš 
dvakrát do 
téže řeky, 
řekla by teta 
Kateřina, 
doktor Vlach 
by možná 
přidal vtipnou 
filipiku, Milouš 
by otráveně 
vzdychl. Ať 

je to, jak chce, nesmrtelný a všehoschopný 
sluha Saturnin je zpět. Do osudů známých 
hrdinů se vracíme, kde jsme je na konci 
Jirotkova románu opustili, tedy na svatbě tety 
Kateřiny s novým strýcem Františkem. Znovu 
se setkáme s dědečkem, jehož elektrifikovaná 
domácnost se rozrostla o nový generátor 
pro případ vypojení z veřejné sítě. Milouše 
nový otčím donutil k nástupu do zaměstnání. 
Doktor Vlach je naštěstí stále stejný samorost 
s názorem na všechno, tetu Kateřinu ani 
v nejmenším neopustila záliba v pořekadlech 
a příslovcích. Slečna Barbora je stále stejně 
krásná a bůhvíproč pořád nachází zalíbení 
ve vypravěči knihy. Celé veselé společnosti 
buď pije krev, zvedá tlak či oddaně slouží 
nevyzpytatelný Saturnin. Kniha Saturnin se 
vrací vznikla po dlouhých úvahách a pečlivém 
výběru autora, to vše se souhlasem a pod 
bystrým dohledem Jirotkových dědiců. Je 
poměrně zbytečné říkat, jak obrovskou 
odvahou je napsat a podepsat se pod 
pokračování tak jednoznačně kultovní a všemi 
milované knihy, jakou je Saturnin. Autor 
Miroslav Macek se ale nebál a odhodlaně 
vstoupil do této rozbouřené řeky. Za mě je 
Saturnin kniha milou připomínkou starých 
časů, návratem do dětství, kdy jsem Saturnina 
dostala prvně do ruky a zamilovala si ho. 
Macek se poměrně zdařile pokusil o hladký 
přechod a za použití jemného humoru 
i literárního stylu podobného tomu Jirotkovu 
zavádí čtenáře do dalších osudů oblíbených 
hrdinů. Odpovídá tak na spoustu všetečných, 
roky vznášených otázek na téma, „jak to 
bylo dál“. Saturnin se vrací bude příjemným 
čtením pro milovníky nostalgie a návratů, 
důstojným pokračováním pro novou generaci 
čtenářů a noční můrou pro notorické 
odmítače druhých dílů. Buďte samostatní 
a svébytní jako skvělý Saturnin. Nenechte se 
nikým ovlivnit a s chutí se ponořte do nového 
vyprávění.

XYZ, 299 Kč

Helena Herynková, 
bloggerka 
(herynkova.blog.idnes.cz)

ZIMNÍ LIDÉ

Jennifer McMahon

Troufám si knihu označit za jeden z nejlepších mystery žánrů, jaký 
jsem v poslední době četla. Příběh se prolíná mezi dvěma časovými 
rovinami, jednou jsme v roce 1908, podruhé v současnosti, ale stále 
se ocitáme na tomtéž místě. Už jen tento více než stoletý přeskok 
popouští uzdu čtenářově fantazii. Nejdříve jsem byla poněkud 
negativně zaskočená a začala jsem se smiřovat s faktem, že jsem si 
vybrala špatně a Zimní lidé nejsou to pravé, ale jakmile jsem otočila 
list a čekala na mě kapitola s nadpisem „Současnost“, probudila se 
ve mně zvědavost a četla jsem dál. Od té chvíle jsem knihu nepustila 
z rukou a zavřela ji až po jejím přečtení. Čtenáře zajímá, co se děje 
v obou časových rovinách, chce vědět vše, chce znát klíče k nespočtu 
záhadám, které kniha nabízí, proto obrací listy dál a dál, dokud se 
neocitne v poslední kapitole. Sama jsem četla dychtivě a doslova 
jsem hltala každý odstavec, každou větu, každé slovo. Nemohla jsem 
uvěřit tomu, jak moc detailně měla autorka celý příběh předem promyšlený a postupně pomaloučku 
otevírala zásuvky s tajnými ingrediencemi. Přiznám se, že jsem se při čtení bála. Autorka umí velmi 
přesvědčivě vyprávět a vzbudit ve čtenáři strach, dokonce i víru v nadpřirozeno. Tušíte, že tento děj 
nemůže být reálný, ale i přesto se ohlížíte kolem a máte tendenci postavit před šatní skříň něco hodně 
těžkého. Budete usínat s podivným pocitem, který vyvolá pootevřený konec knihy, budete i přes svůj 
zdravý rozum uvažovat nad otázkou: „Je tohle přeci jen možné?“ Přála 
bych si, aby autorka v tomto psaní pokračovala. Chci se znovu bát.

Knihy Omega, 379 Kč

Anita Gingerová, bloggerka

POČÁTEK

Dan Brown

Robert Langdon 
je opět zde 
a s novým, ještě 
zapeklitějším 
případem. 
V Infernu 
se proháněl 
Evropou z Florencie až do Istanbulu, tentokrát 
jej jeho agenda provede nejen Španělskem, 
ale bude se muset vydat i do Maďarska. A oč 
tentokrát půjde? O samotný původ lidstva. Jeho 
talentovaný přítel odhalil náš počátek, což je 
důvod, proč musel zemřít. Ale Langdon to tak 
nenechá. Pokud se mu podaří vyklouznout ze 
zaměřovače tajemného vraha, udělá všechno 
pro to, aby světu ono tajemství vyjevil. A nic 
na tom nezmění, že se to církvi vůbec nelíbí, 
protože proti ní stojí nejslavnější symbololog 
všech dob.

Argo, 448 Kč

Radim Kastelán, recenzent

95 %
90 %

90 %

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
TITULY LOŇSKÉHO 
ROKU

1. Okamžiky štěstí: Patrik Hartl, 
356 Kč, Bourdon

2. Lovec králíků: Lars Kepler, 
369 Kč, Host

3. Osm: Radka Třeštíková, 
349 Kč, Motto

4. Žízeň: Jo Nesbø, 
399 Kč, Kniha Zlín

5. Muž, který hledal svůj stín: 
David Lagercrantz, 369 Kč, Host

6. Blackout: Marc Elsberg, 
399 Kč, Knihy Omega

7. Den, kdy jsem se naučil žít: Laurent 
Gounelle, 248 Kč, Rybka

8. Hadrový panák: Daniel Cole, 
349 Kč, Knižní klub

9. Mých tisíc životů: Jean-Paul Belmondo, 
299 Kč, Práh

10. Rychleji mluvit nedokážu: Lauren Graham, 
299 Kč, Knihy Omega
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PŘIPRAVILI JSME 

POŘÁDNOU 
DÁVKU ZÁBAVY 

PRO VÁŠNIVÉ 
ČTENÁŘE.  

A TO JAK PRO TY 
VELKÉ, TAK I TY 

NEJMENŠÍ...

I Shutterstock, 
Karolína Slováková

B
AV

T
E 

SE
...

DOBRO.ZÁBAVA

Povídání o pejskovi 
a kočičce
Josef Čapek

Knihy Omega, cena: 179 Kč

Správné odpovědi nám pošlete do 15. února na adresu: 
soutez@knihydobrovsky.cz. Do předmětu napište Soutěž Dobrodruh.

VÝHERCI
Z MINULÉHO ČÍSLA
si od nás za odměnu vyslouží knížku. 
Jsou to Olga Hnatovská, Jindra Candrová, 
Alexander Ďurický a Margita Doležalová.

SPOJTE HLAVNÍ 
HRDINY S KNIHAMI

KDO CHYTÁ V ŽITĚ

PĚNA DNÍ

VELKÝ GATSBY

PÁN PRSTENŮ

MISTR A MARKÉTKA

JIH PROTI SEVERU

JMÉNO RŮŽE

INFERNO

MLÁDÍ V HAJZLU

NA CESTĚ

NICK CARRAWAY

SCARLETT O’HAROVÁ

ROBERT LANGDON

FRODO PYTLÍK

HOLDEN CAULFIELD

NICK TWISP

VILÉM Z BASKERVILLU

SAL PARADISE

CHLOÉ

WOLAND
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VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA
od nás dostanou knížku. Jsou jimi Hana Vocelková, 
Barbora Šímová, Olga Hnatovská a Elen Kracíková.

SOUTĚŽ

Přiřaďte správná čísla, pod 
nimiž najdete místa nebo 
zvířata z různých částí 
světa, k odpovídajícím 
písmenům na mapě. 
Odpovědi nám pošlete 
do 15. února na adresu 
soutez@knihydobrovsky.cz, 
do předmětu napište 
Soutěž Dobrodruh.

Tři vybraní výherci od nás 
dostanou knihu.

OBJEVTE S NÁMI SVĚT!
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DOBROVSKÝ DÁREK

Chcete svou 
drahou 

polovičku na 
Valentýna 
obdarovat 

dárkem z lásky, 
který potěší 

a zároveň bude 
praktický? 
Koukněte 

na naše tipy, 
s nimiž zaručeně 

zabodujete.

F Archiv a Shutterstock

NÁLADOVÉ 
KARTY  
Knihy Omega, 
349 Kč

MILOSTNÉ ESENCE  
Knihy Omega, 399 Kč

D
Á
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Y
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ÁS

K
Y

SNÁŘ PRO ŽENY  
Knihy Omega, 349 Kč

LAHODNĚ 
S ELLOU 
A PŘÁTELI  
Knihy Omega, 
349 Kč

TERMOFORY 
Hugo Frosch, 399 Kč

VĚDOMOSTNÍ 
PEXESO 
(RŮZNÉ 
DRUHY)  
Albi, 149 Kč
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SUPERJÍDLO 
Knihy Omega, 399 Kč

PLECHOVÁ SRDÍČKA 
PLNĚNÁ MLÉČNÝMI 
LINDOR PRALINKAMI 
(50 g a 212 g) 
Valentýnská srdíčka naleznete 
ve vybraných prodejnách

RELAXAČNÍ POLŠTÁŘ 
(RŮZNÉ DRUHY)  
Albi, 299 Kč

STÍRACÍ MAPA SVĚTA TRAVEL MAP  
Holiday World, 899 Kč

ESPRESSO HRNÍČKY  
Albi, 99 Kč

HRNKY MĚNÍCÍ PO ZAHŘÁTÍ BARVU  
Albi, 199 Kč

PONOŽKY OD BABIČKY  
Elpida, 299 Kč
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