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Paula Hawkins
DO VODY
Vyhýbejte se tichým vodám, nikdy nevíte,
co se skrývá pod hladinou… V říční tůni se
najde tělo svobodné matky – a to právě na
místě, kde bylo téhož léta objevena mrtvola
mladého děvčete. V historii malého mě-
stečka Beckford to sice nejsou první ženy,
jejichž osud se na onom místě uzavřel, jsou
to však právě ony dvě, jejichž smrt rozčeří
nejen hladinu řeky, ale i poklidné životy zde-
jších obyvatel. A z temných vod začínají
najednou na světlo dne vyplouvat dlouho
zamlčovaná tajemství…
Druhý román Pauly Hawkins, jejíž před-
loňský debut Dívka ve vlaku se stal fe-
noménem, když překonal všechny rekordy 
v rychlosti prodeje (doposud se ho po celém
světě prodalo přes 18 milionů výtisků), 79
týdnů se držel na prestižním žebříčků
bestsellerů New York Times a na jeho mo-
tivy byl natočen znamenitě obsazený film.
Není pochyb – tohle bude knižní událost
roku!

Překladatel: Věra Klásková
Vázaná, 416 stran, 379 Kč, 
ISBN: 978-80-249-3375-7, EAN: 9788024933757

https://www.bux.cz/dobrodruzstvi-napeti-thrillery/do-vodyZakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na následující straně
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Jak byste charakterizo-
vala román Do vody?

Do vody je psychologický
napínavý román zaměřen
na vztahy dvou sester,
Nel a Jules. Když Nel ne-
čekaně zemře, Jules se
snaží zjistit nejen to, co se
stalo s její starší sestrou,
ale i proč ony dvě se tak
odcizily. Je to kniha mno-
ha záhad. Je o hledání
odpovědí na spoustu
otázek.

Fanoušky Dívky ve vlaku bude zajímat, čím si jsou oba
vaše romány podobné a čím se liší...

Oba romány charakterizuje psy-
chologické napětí, oba jsou
zaměřeny především na ženy,
jejich vzájemné vztahy k sobě 
a ke společnosti kolem nich. 
V obou knihách hraje roli také
vrtkavost paměti, i když se to
projevuje velmi odlišně, více v ro-
mánu Do vody.
Opět platí, že příběh je vyprávěn
z různých úhlů pohledu. Ale
všichni ve větší či menší míře
lžou, přehánějí, zamlžují... 

Paměť je jednoznačně věc,
která vás evidentně zajímá.
Proč tomu tak je? 

Věříme našim vzpomínkám.
Umožňují nám vnímat svět kolem
nás. Díky tomu, že jsme schopni
si je uchovat v paměti, můžeme
pochopit, kdo jsme a jak se
chováme k ostatním lidem. 
A přesto, že nejsou stoprocentně
důvěryhodné, každý z nás je
schopen si pamatovat zážitky 
z dětství i z pozdějšího života 
a  měnit je, když je vyprávíme. 

Děj románu Do vody se odehrává v malém venkovském
městečku – velmi odlišném od prostředí příměstského
Londýna v Dívce ve vlaku . Co vás inspirovalo k vytvoření
imaginárního města Beckford?

Ano, Beckford neexistuje, jde o zcela fiktivní město. Chtěla
jsem psát o omezené komunitě, protože mě zajímalo, jak se
žije v malém městě, co to s lidmi udělá, jak to může pod-
porovat jejich smysl pro solidaritu, ale také, proč může být
poměrně stresující žít někde, kde každý zná každého.

Necítila jste po úspěchu románu Dívka ve vlaku, příliš
velký tlak z enormní pozornosti, jaké bude vaše další dílo?

Do vody jsem začala psát předtím, než vyšla Dívka ve vlaku.
Byla jsem tedy úplně volná. Ale úspěch Dívky ve vlaku mnoho
změnil. Najednou jsem byla neuvěřitelně zaneprázdněná,
hodně jsem cestovala. Takže jsem neměla tolik času na psa-
ní. Samozřejmě jsem pak cítila i podobné tlaky, o nichž jste se

zmínil. Ale psala jsem stále
stejně upřímně a se stejným
nasazením, jako svůj předchozí
román. 

Bylo obtížné při absolvování
všech akcí po vydání románu
Dívka ve vlaku vracet se ke
psaní? 

Bylo. Ponořila jsem se do osudů
Rachel a Megan a vzápětí mu-
sela přepnout do myšlení svých
nových postav. Vždy to vyža-
dovalo nějaký čas, než se mi to
podařilo. 

Umíte si představit Paulu
Hawkins za 30 let? 

Pane Bože! To tedy neumím.
Dokážu myslet maximálně na
svou další knihu. Nejsem z těch
lidí, kteří dovedou dlouhodobě
plánovat. 

(Ze zahraničních pramenů)

PAULA HAWKINS se narodila 
a vyrůstala v Zimbabwe, než
se v roce 1989 přestěho-
vala do Londýna, kde žije
dodnes. Patnáct let se
věnovala novinařině, po-
sléze pracovala na volné
noze pro různá naklada-
telství. Její prvotina Dívka
ve vlaku (The Girl on the
Train) z roku 2015 se stala doslo-
va literární senzací, když ji kritika přirovnávala ke
Zmizelé či dílům Alfreda Hitchcocka. Ve Velké Británii
se román ihned po vydání vyhoupl na 1. místo 
v žebříčku bestsellerů (v kategorii „hardcover“), aby se
zde udržel následujících 20 týdnů, což se doposud
žádné jiné knize nepovedlo, a stal se nejrychleji  pro-
dávajícím debutem v Británii všech dob. V USA, kde
deník USA Today román vyhlásil za „Nejočekávanější
knihu roku 2015“, se situace opakovala, když Dívka ve
vlaku strávila na 1. místě nejprestižnějšího žebříčku
The New York Times Bestsellers následujících 13
týdnů (celkově se pak v žebříčku držela rekordních 79
týdnů) a je také nejrychleji se prodávajícím románem
pro dospělé v historii. Do dnešního dne se knihy
prodalo po celém světě na 20 milionů výtisků ve více
než 40 jazycích a loni byl podle románu navíc do kin
uveden znamenitě obsazený film s Emily Blunt 
v hlavní roli. 

Je to kniha mnoha
záhad. Je o hledání
odpovědí na spoustu
otázek.
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Dalajlama XIV. Jeho svatost, 
Jeffrey Hopkins
RADY JAK UMÍRAT, A ŽÍT LEPŠÍ ŽIVOT
Kniha je Dalajlámovým komentářem o duchovní přípravě na smrt 

a je inspirována klasickým textem tibetského buddhismu – básní ze 17. století, jejímž autorem je první
pančhenlama. Tuto značně ezoterní báseň Jeho Svatost 14. Dalajlama komentuje a rozvádí do
konkrétních rad pro každodenní život. Vysvětluje, jak a proč meditovat o pomíjivosti, jak vytvořit
vhodné prostředí pro umírající, jak praktikovat během umírání. Zvlášť podrobně vysvětluje jednotlivá
stadia umírání i způsob, jak si vštěpovat jejich posloupnost, aby naše umírání probíhalo beze strachu
a aby hlubší stavy mysli, k nimž během umírání dochází, mohly být využity pro duchovní praxi všech
úrovní. Celý výklad prokládá příběhy o vysoce duchovně vyvinutých mniších a mniškách, s nimiž se
sám setkal, a seznamuje čtenáře také s událostmi kolem volby posledního pančhenlamy tak, jak je
sám prožíval.
Překlad: Martina Moravcová
Vázaná, 184 stran, 248 Kč, EAN: 9788025721001

https://www.kosmas.cz/knihy/231820/rady-jak-umirat-a-zit-lepsi-zivot/

Dalajlama XIV. Jeho svatost, 
Jeffrey Hopkins
JAK VIDĚT SEBE SAMÉ TAK, 
JACÍ DOOPRAVDY JSME
Dalajlama patří k největším duchovním autoritám současnosti.
Nuceně pobývá v exilu, a snad právě proto může dobře zpro-
středkovat učení tibetského buddhismu lidem na Západě. Vnáší
jeho myšlenky do kontextu s jinou duchovní tradicí, ale ukazuje je
jako univerzálně platné nezávisle na čase a místě. Tato kniha
pojednává o tom, že jedním z klíčů k duchovnímu prozření 
a osvobození je poznání sebe sama – úkol, jehož důležitosti 
a obtížnosti si byli od antiky vědomi i evropští myslitelé.
Překlad: Jitka Novotná
Vázaná, 232 stran, 248 Kč, EAN: 9788025720998

https://www.kosmas.cz/knihy/231782/jak-videt-sebe-same-tak-jaci-doopravdy-jsme/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde



Výpravná kniha o nejslavnějším pražském
rodákovi Franzi Kafkovi přibližuje jeho život 
a dílo všem, kdo chtějí podrobněji poznat jeho
svět. Ožívá v ní svět pražské německy psané
literatury, svět jeho zájmů, rodiny a přátel 
a také svět prazvláštních příběhů, nad
kterými si dodnes lámou hlavu čtenáři i od-
borníci na slovo vzatí. Autorem textu je dvoj-
násobný držitel ocenění Magnesia Litera,
básník, překladatel a germanista Radek Malý.
Ilustrace vytvořila Renáta Fučíková, přední
česká ilustrátorka a držitelka řady tuzem-
ských i zahraničních cen.

Srozumitelně a přitom pou-
tavě je představen Kafkův
život, jeho rodina, jeho vztah
k ženám, ale především jeho
přístup k literární tvorbě.

Některá zásadní díla jsou představena zhuštěnou formou komiksu (např. povídka
Proměna), z jiných děl v knize najdeme nově přeložené ukázky (např. Dopis otci).
Smyslem ukázek i úvodních kapitol je ukázat Kafku jako člověka, který byl do značné míry
formován okolnostmi své doby, na což se pod sugestivním vlivem četby a mnohačetných
interpretací jeho děl zapomíná. Netradičně je též představen Franz Kafka jako člověk
všední: sportovec a turista. Kniha klene oblouk až do současnosti, kdy se z Kafky
nejednou stala značka výnosného obchodního artiklu. 
Kniha Franz Kafka. Člověk své a naší doby připomíná nejen tohoto možná nejslavnějšího
pražského rodáka, ale také vzácnou kulturní symbiózu, kterou soužití Čechů, Židů 
a Němců v jednom městě představovalo. Kromě seznámení se s Kafkou a jeho dílem by
tedy čtenář měl pochopit, v čem spočívají příčiny hloubky a pozoruhodnosti nejen Kafkova
díla, ale i jeho současníků.

Vázaná, 104 stran, 190x230 mm, 299 Kč, ISBN 978-80-7252-674-1

https://www.prah.cz/knihy/franz-kafka-480

www.prah.cz

Zakoupit můžete zde

Radek Malý, Renáta Fučíková

Franz Kafka
Člověk své i naší doby



Neil Spring
HLÍDAČI
V době vrcholící studené války provedli úředníci na
ministerstvu obrany vysoce tajné vyšetřování neob-
vyklých událostí, které se udály na členitém pobřeží
Pembrokeshirského národního parku, kterému se
přezdívá „The Broad Haven Triangle“. Všechny novi-
ny hlásaly: světla a předměty se vznášely na obloze,
přízračné postavy nahlížely do oken statků, lidé
i zvířata mají strach. Po třiceti letech byl úředník,
který měl na starosti spisy týkající se těchto udá-
lostí, z Národního archivu propuštěn. Byl vyzván,
aby podal nové svědectví o tom, co ví, co stálo ve
spisech. Jeho svědectví otřáslo samotnými základy
britské vlády. Toto je jeho příběh.

Vázaná, 416 stran, 130x200 mm, 349 Kč, 
EAN: 9788073904180, ISBN: 978-80-7390-418-0 

http://www.knihyomega.cz/eshop-hlidaci.html?slova=%22Hl%EDda%E8i%22

Při četbě této knihy mne sevřelo mrazivé objetí nadpřirozena

a mou pozornost udržovalo postupné odhalování tajemství a mystérií.“

Fortean Times

„Zatáhněte závěsy, usaďte se pohodlně do křesla, otevřete knihu – 

a připravte se na příjemné mrazení v zádech.“ 
Metro

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 

KNIHY OMEGA vydávají

Zakoupit můžete zde

PŘED SVOU
MINULOSTÍ
UTÉCT
MŮŽETE,
PŘED HLÍDAČI
NIKOLIV
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Milo Manara 
GULLIVERIANA. 
ZLATÝ OSEL
V jednom svazku představujeme hned dvě rozpustilá dílka
legendy erotického komiksu Milo Manary. Jde o pastiše
dvou klasických literárních děl, jimž Manara dodává o po-
znání lechtivější vyznění. Gulliveriana zde není cestova-
telka, ale mladičká italská dívka, která nechtíc otevře
bránu do fantastických světů, ve kterých žijí trpaslíci-
monarchisté, hraví obři, žádostiví hřebci či frustrované
nymfomanky. Jonathan Swift by se zcela jistě divil, jakou
rozvernou hříčku z jeho předlohy Manara vytvořil. 
Apuleiův Zlatý osel patří ke klasickým dílům latinské
literatury středověku a Manara jej zpracovává přímo neví-
daným způsobem. Dobrodružství mladého Lucia, proměně-
ného v osla a odsouzeného
k nekonečnému putování,
mají v podání italského kre-

slíře o poznání odlišné vyznění než originál. Loupežníci, čaro-
dějnice a nemravní měšťané vystupují napříč divokým a zne-
pokojujícím erotickým příběhem bez jakéhokoli tabu, který
patří k vrcholným dílům Mila Manary. 

Překlad: Marie Dudilieux
Ilustrace: Milo Manara
Vázaná, 128 stran, 498 Kč, EAN: 9788025721407

https://www.kosmas.cz/knihy/231182/gulliveriana.-zlaty-osel/

Zakoupit můžete zde

Milo Manara (*1945) je ital-
ský kreslíř, který se věnuje
komiksové tvorbě již od roku
1969. Patří mezi žijící legendy
komiksového média a krom
vlastní tvorby spolupracoval
například s Neilem Gaimanem
a dalšími prvotřídními scená-
risty. K jeho nejslavnějším ko-
miksům patří nejrůznější ero-
tické pastiše, hlavním téma-
tem je pro něj vždy žena a její
krása.



Angelique Serrao
KREJČÍŘ:
SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
Příběh Radovana Krejčíře do roku 2005,
kdy uprchl z České republiky, je vcelku
dobře zmapován. Jak si ale vedl tento
člověk poté, co patrně na falešný pas 
v roce 2007 přiletěl do Jižní Afriky? Proč
se do roku 2013, kdy byl i tam zatčen a od
té doby je v místních vězeních, stihl stát
„nejhorším mafiánským bossem, jakého
kdy tato země spatřila“? Krejčířovo půso-
bení v Jižní Africe podrobně rozkrývá
tamní respektovaná investigativní novi-
nářka Angelique Serrao. V knize najdeme
dosud nezveřejněné dokumenty a svědec-
tví, které popisují, jak se Krejčíř v JAR 
v krátké době stal králem podsvětí, a to za
pomoci více než deseti vražd, únosů, dro-
gových deliktů, podplácení – jako ve filmu,
avšak toto je holá skutečnost… 

Vázaná, 328+8 stran přílohy, 299 Kč,
140 x 210, EAN: 9788020443762, 
ISBN: 978-80-204-4376-2

https://www.kniha.cz/krejcir-skutecny-pribeh/

www.kniha.cz

Zakoupit můžete zde
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Leila Slimani 
NĚŽNÁ PÍSEŇ
Najmout si pro své dvě malé děti stálou chůvu je pro
skromnou pařížskou domácnost Myriam a Paula
finančně takřka neúnosné. Je to však jediná
možnost, jak Myriam umožnit to, co potřebuje stejně
jako vzduch a vodu: prosadit se v náročné profesi
advokátky. Po počátečním ostychu a zdráhání mladí
manželé zjišťují, že chůva Louise převrátila jejich
život naruby. Totiž teprve tato hypervýkonná,
pečující, vždy dokonalá hospodyňka dokázala 
v jejich bytě vytvořit opravdový domov – nejen pro
jejich děti, ale i pro ně samotné. Postupem času
však prohlubující se vzájemná závislost chytí trojici
do pasti. Pokus o únik z ní vyústí v drama. 

Překlad: Sára Vybíralová

Vázaná, 200 stran, 268 Kč, 
EAN: 9788025721421

https://www.kosmas.cz/knihy/226670/nezna-pisen/

Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorkou na následující straně

15. 6. 2017 
od 19 hodin bude
autorka číst ze své
knihy Něžná píseň
v Knihovně Václava
Havla v Praze.
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Jak jste se vyrovnávala 
s myšlenkou, že chůva,
jíž byly svěřeny do péče
děti, je schopna je zabít?

Velmi mě zasáhl článek 
z roku 2012, líčící případ 
z New Yorku, kde se několik
let  starala o děti chůva 
a  měla takovou důvěru, že
byla považována za člena

rodiny. O to větší šok zažila matka, když našla své děti
mrtvé a poznala, kdo je o život připravil. 
Při psaní se snažíme použít to, co jsme sami nějakým
způsobem prožili a zároveň nechtat volný průchod před-
stavivosti a fantazii. Nemyslím si, že byste se při čtení
románu, nebo sledování filmu museli cítit schizofrenně.
Kouzlo beletrie, spočívá právě v tom, že nám umožňuje
poznávat nové skutečnosti, které při troše vnímavosti
působí jako sondy do naší duše.  

Není nezodpovědné svěřit to, co je nejcennější,
úplně cizímu člověku?

Spíše než nezodpovědné, řekla bych, jde o formu
určitého šílenství. Existuje to již celá staletí, kdy movitější
ženy svěřují své děti sociálně slabším ženám, aby se
mohly věnovat něčemu jinému, než mateřství. Tak se
může zdát šílené nechat své dítě s někým, o kterém ve
skutečnosti nevíme vůbec nic.  A to je to děs.

Jaký je váš názor na roli pracující matky v moderní
společnosti?

Myslím, že společnost je stále velmi tvrdá a vůči práci
žen netolerantní. Obdivuji ženy, které se dokáží prosadit.
Vím, jak je to vyčerpávající!

Rodina, o jejímž tragickém osudu, jste se zmínila,
žila v New Yorku na Upper West Side, chůva byla
dominikánského původu, je tedy román také o třídní
nesnášenlivosti?

Konflikty, vyplývající ze sociální různosti, se v knize obje-
vují. Hrdinové se nevyhnou konfrontaci svých hodnot
tolerance, otevřenosti s realitou. A to pak je zřejmě
příčinou velkého pnutí.

Jak by by se taková tragédie vnímala, pokud by k ní
došlo v Maroku?

V Maroku je běžné, že „chůva“ žije společně s rodiči dětí,
o něž se stará.  Ale sociální a kulturní nerovnosti jsou zde
ještě výraznější než v Paříži. Myslím, že podobné drama
by probíhalo ještě brutálněji. Určitě by bylo zajímavé
transponovat  děj do marocké reality.

Chtěla byste se vrátit do Maroka a žít zde?

Bydlím v Paříži sedmnáct let. Je to místo, kde jsem
založila rodinu, kde žijí moji přátelé a kde také pracuji.
Nedovedu si představit, že bych toto město opustila. Ale
uvědomuji si, že se nemá nikdy říkat nikdy!

Jaké poselství byste sdělila marockým čtenářům?

Jediná věc, kterou bych mohla říci, a to je moje mantra:
vždy zůstat svobodná.

(Ze zahraničních pramenů)

Leila Slimaniová (* 1981) se narodila a vy-
růstala v marockém Rabatu v zámožné
rodině, otec pracoval jako bankéř a matka
byla jednou z prvních lékařek v Maroku.
Leila po maturitě na Francouzském lyceu
v Rabatu odjela studovat do Francie. 
Vystudovala Institut politologických studií
v Paříži, chvíli se pokoušela prosadit i jako
herečka. Roku 2008 začala pracovat 
v redakci týdeníku Jeune Afrique, kde psa-
la o oblasti severní Afriky. Od roku 2012
pokračuje v práci pro časopis jen externě,
naplno se věnuje psaní. Její první román 
V lidožroutově zahradě (chystáme) vzbudil
velkou odezvu u literárních kritiků, někteří
o něm psali jako o „šokující verzi Paní
Bovaryové naší doby“. Za svou druhou kni-
hu Něžná píseň obdržela v roce 2016
Goncourtovu cenu za nejlepší román. 



Annie DeWitt
DLOUHÉ NOCI V CIZÍM SVĚTĚ
Je léto roku 1990 na americkém venkově. Jean je skoro
třináct let a stojí před branami 21. století. Hlavním
tématem televizních zpráv je operace Pouštní bouře,
Microsoft představil světu Windows a koně na past-
vinách umírají na neznámou nemoc. Rodinný život
v jediném domově, který Jean za svůj život poznala, se
pomalu rozpadá. Jeanina matka odchází a v její nepří-
tomnosti se Jean ocitá na pokraji hořké reality sku-
tečnosti cizího světa dospělých a svých snových
představ, které jí nabízí únik od reality. Ve své fantazii si
staví nedobytnou pevnost pro ni a chlapce ze soused-
ství. Fender Steelhead je vyvrhelem, který čelí pomlu-
vám lidí z okolí. Když ale Jean postupně odkrývá tajem-

ství a touhy ostatních, objevuje především svá vlastní. 

Román Dlouhé noci v cizím světě je něžným příběhem doby i poučným čtením, poetickým
vhledem do krás i nástrah psychologie a osamění dospívání, a především naší nehynoucí
potřeby někam patřit, stát se součástí celku.

Vázaná, 184 stran, 249 Kč, 130x200 mm, EAN: 9788073901646, ISBN 978-80-7390-164-6
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„Silný a čtivý debut nadané autorky se sklony k lyrismu.

Pozor na to, co se skrývá pod povrchem.“
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Jiří Gebelt a kol. 
VE STÍNU ISLÁMU
Menšinová náboženství na Blízkém východě

Původní monografie českých
odborníků mapuje spirituali-
tu, historické osudy a prob-
lematické postavení nábo-
ženských menšin

Kniha vychází z přímých
terénních průzkumů a osob-
ních zkušeností

V době, kdy se dění na
Blízkém a Středním východě
dnes a denně ocitá v popředí
světového zpravodajství,
představuje kulturně-nábo-
ženské poznání tohoto pros-
toru naléhavou výzvu.
Teprve díky zprávám z ne-
dávné doby se například
mnozí v Evropě vůbec do-
zvěděli o tom, že blízkový-
chodní oblast je nábožensky
pluralitní, že zde vedle větši-
nového islámu existují další
náboženské skupiny. Nová
publikace českých badatelů
se snaží tuto slepou skvrnu
odstranit.

Na knize se podíleli B. Ost-
řanský, S. Taglia, M. Řoutil, 
P. Košťálová, V. Pargačová, 
L. Kropáček, K. Vytejčková,
S. Kubálek a J. Gebelt, který
je také editorem celého svaz-
ku. Ten zahrnuje kapitoly
věnované křesťanským usku-
pením (arménští a syrští
křesťané, koptové, maronité),

náboženství vzešlá z islámu (alawité, alevité, drúzové, šabakové a járesáni) a náboženství
synkretistická (mandejci, jezídi), přičemž většina textů vychází z původních terénních
výzkumů.

Publikaci doprovázejí originální fotografie pořízené autory svazku.

Vázaná, 440 stran, 388 Kč, 145x205 mm, EAN: 9788074296925 
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Vladimír
Socha

DINOSAUŘI V ČECHÁCH 
Cesta za dinosaury z kraje světa až do Čech

Tvorové, kteří obývali naši planetu před mnoha desítkami milionů let, představují
pro mnoho z nás živočichy záhadné, fascinující a mnohdy až děsivé. Často se s nimi
setkáváme ve filmech jako Cesta do pravěku nebo Jurský park, ale notoricky známí
jsou též z obrazů a ilustrací Zdeňka Buriana, které si oblíbily celé generace dětí 
i dospělých. Za to, že tato vyobrazení dinosaurů odpovídají ve velké míře realitě,
vděčíme především výzkumům zkamenělin, které člověk od pradávna nachází
takřka po celém světě. A ač se to mnohým může zdát překvapivé, Česká republika
v tomto ohledu není výjimkou. Vladimír Socha v této knize předkládá čtenářům
ucelený a čtivý pohled na historii objevů zkamenělých pozůstatků různých
pravěkých tvorů, které se do dnešní doby našly na území Čech, Moravy a Slezska,
doplněný krásnými ilustracemi Vladimíra Rimbaly. Kniha Dinosauři v Čechách tak
vyvrací mylné zdání, že v našich končinách dinosauři, ptakoještěři a jiní
prehistoričtí živočichové nežili. Opak je pravdou – díky významným pale-
ontologickým objevům minulých let lze totiž s určitostí prohlásit, že i my, Češi, se
můžeme pochlubit svými vlastními dinosaury!

Vázaná, 200 stran, 170x240 mm, 338 Kč, EAN: 9788074297991
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Ptakoještěři neboli pterosauři byli kosmopolitně rozšířenou
skupinou aktivně létajících plazů, kteří zažili největší rozkvět 
v období jury a rané křídy. Stejně jako v případě neptačích
dinosaurů také jejich nálezy na území Čech značně limituje
nedostatečná kvalita a kvantita vhodných sedimentů
příslušného stáří, ve kterých by jejich fosilie mohly být
zachovány a objeveny. V současnosti tak máme pouze jeden
potvrzený a několik dosud nepříliš dobře známých objevů 
z oblasti severních a východních Čech. Zdaleka nejvýznam-
nějším objevem je část přední končetiny menšího ptako-
ještěra, nalezená v roce 1880 v lomu u Zářecké Lhoty
nedaleko východočeské Chocně. Dělníci zde pracující tehdy
narazili na fragmenty dlouhých tenkých kostí, se kterými si
nevěděli rady. Část nálezu byla bohužel nejspíš zničena,
zbývající fosilie se dodnes zachovaly jen díky náhodě.  
Ve zmíněném roce otevřeli dělníci v jedné z roklí za Chocní
malý lom, z něhož měli dobývat štěrk na opravu blízké cesty.
V šedém vápenci zdejších jizerských vrstev pak po nějaké
době náhodou objevili rozlámané rourovité kosti jakéhosi
pravěkého živočicha. Podle dnes již spíše legendárního
podání šla právě kolem jistá paní Tomková, krupařka 
z Chocně. Ta dobře věděla, že neobyčejné přírodniny aktivně
vyhledává a sbírá místní lékárník a spoluzakladatel cho-
ceňského muzea František Hlaváč a kousek fosilie mu proto
přinesla na ukázku. Hlaváče nález zaujal a ihned spěchal na
místo, aby posbíral ještě alespoň zbytek kostí (velká část jich
už ale možná byla zničena nebo ztracena). Nález sestávající
ze šesti kostí (kost pažní a články čtvrtého prstu) o celkové
délce 42 centimetrů pak u sebe Hlaváč pečlivě uschoval 
a kontaktoval tehdejší naši největší paleontologickou autoritu
Antonína Friče. Paleontolog zaslaný materiál v podobě (dle
jeho názoru sedmi) fosilních kostí popsal o rok později v ča-
sopisu Vesmír (č. 20) jako „pozůstatek křídla pravěkého
ptáka, poněkud podobného labuti“. Stanovil pro něj vědecký
název Cretornis hlavatschi (v přibližném překladu „Hlaváčův
křídový pták“; druhové jméno je poctou zachránci fosilního

materiálu). Frič se nesprávně domníval, že se jedná o po-
zůstatky „zubatého“ praptáka, snad příbuzného slavných
severoamerických hesperornisů (H. regalis) a ichtiornisů (I.
dispar), objevených ve Spojených státech (Kansas) o jedno
desetiletí dříve a popsaných Othnielem Charlesem Marshem
(1831–1899) roku 1872. 
Frič byl s Marshovými popisy křídových zubatých ptáků
obeznámen a po následujících 24 let svůj názor na zařazení
fosilie neměnil. V roce 1905 však v podrobné korespondenci
zrevidoval Fričův pohled britský paleontolog Harry Govier
Seeley (1839–1909), autor proslulé publikace o pta-
koještěrech Dragons of the Air („Nebeští draci“, 1901). Seeley
zjistil, že Frič sestavil úlomky špatně, a proto český badatel
nepochopil, o jakého tvora se ve skutečnosti jednalo. Kolegovi
z tehdejšího rakouského mocnářství proto následně sdělil, že
se jedná o část křídla se silně prodlouženým čtvrtým prstem,
tedy o jasný pozůstatek ptakoještěra. Tehdy již stárnoucí Frič
svůj omyl uznal a stanovil následně nové jméno Ornitho-
cheirus hlavatschi. 
Pod tímto názvem byl pterosauří fosilní pozůstatek od Chocně
znám takřka do současnosti. Náležel ale menší český
ptakoještěr skutečně do rodu Ornithocheirus? Podle nověj-
ších informací od několika zahraničních specialistů na
pterosaury (Unwin, Martill, Averjanov) rozhodně nikoliv –
dokonce ani nepatřil do stejné čeledi. Již stáří (svrchní turon
tedy asi před 89 až 92 milionů let) českého pterosaura tomuto
zařazení neodpovídá. Ornitocheirové totiž žili podstatně dříve
– na většině území světa se vyskytovali ještě v období spodní
křídy, tedy asi před 112 až 108 miliony let. Jejich choceňský
protějšek se však objevil až o dobrých 16 milionů let později.
Byli také podstatně větší, rozpětí křídel různých druhů tohoto
rodu dosahovalo asi 2,5 až 6 metrů. Objevila se také
domněnka, že tento taxon může představovat zástupce
čeledi pteranodontidů.  ...



Otomar Dvořák 
TÁBOR – TAJEMNÉ MĚSTO NAD LUŽNICÍ

Na skalnatém ostrohu nad
řekou Lužnicí se tyčí le-
gendární pevnost husitů 
s biblickým jménem Tábor.
Každý si tohle město pa-
matuje z hodin školního
dějepisu, také pro turisty je
atraktivním cílem – a přesto
možná ani někteří z jeho
obyvatel netuší, jaká podi-
vuhodná tajemství jsou
spjatá s jeho původem 
a  dávnou, ještě předhusit-
skou historií. Spisovatel
Otomar Dvořák má k městu
osobní vztah, neboť v něm
prožil část dětství, znal
některé ze zdejších rodáků
a vyslechl jejich téměř
neuvěřitelné příběhy, 
z nichž mnohé jsou vůbec
poprvé zveřejněny tiskem.
Provede nás skrytými zá-
koutími spletitých uliček, 
a připomene nám Tábor
jako město hornické a lá-
zeňské. Spustíme se spolu 
s ním do labyrintu podzem-
ních chodeb i na dno pře-
hradní nádrže Jordán, po-
kusíme se odhalit tajemství
táborské „lochnesky“, krva-
vého mordýře Pinty, pra-
věkých mohyl, zaniklého
středověkého města Sezi-
mova Ústí či zázraků Panny
Marie Klokotské. Vydáme

se i do nejbližšího městského okolí a romantickým údolím řeky Lužnice dojdeme až 
k legendárnímu hradu Příběnice.

V chystaném druhém dílu knihy poznáme důkladněji táborské zázemí; cesta bude
pokračovat širokým okruhem přes Bechyni, Soběslav, Choustník, Chýnov, Borotín až po
Jistebnici.
Vázané, 208 stran, s množstvím dobových ilustrací a starých pohlednic, cena 289 Kč
Vychází 9. 6. 2017
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