
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
sychravé dušičkové počasí, šerá 
mrazivá rána a černočerné večery 
žíhané světlem pouličních lamp… 
Listopadové číslo jsme prostě muse-
li pojmout trochu morbidně! Těšte 
se tedy na článek o krvi, který se 
neomezuje na vampyrismus a upíry, 
ale popisuje také důvody, proč naši 
předkové tuto drahocennou teku-
tinu popíjeli – ať už lidskou či zví-

řecí. Dozvíte se také, jak moc Ježíš 
šokoval své židovské spoluobčany, 
když vyrukoval s poněkud kaniba-
listickou variantou uctívání Boží 
svátosti. A ani text o zneuctěných 
hrobech a zapomenutých ostat-
cích slavných osobností, které 
upadly v nemilost a ztratily i to 
poslední útočiště, jsme nezařadili 
úplně náhodou. Když připočteme 
94 milionů obětí bílých otroká-
řů a jejich nadháněčů, desítky 
milionů zahubených španělskou 
chřipkou nebo bilanci masakrů 
Aliho paši, vychází nám tentokrát 
asi nejkrvelačnější číslo roku. I ta-
ková je historie…

A teď už se dejte raději do čtení! 
Vendula Hrnčířová

Blahopřejeme! Encyklopedii Dějiny vyhrávají Dana Holubová st. a František Henzl. 
Na Český Šternberk se s námi podívá Nikola Nejedlý, Marta Léblová a Jiří Nádvorník. 
Kulíškovy dobroty posíláme Janě Skálové, Jiřině Adamové a Mirce Volfové.
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Časopis je k dispozici i v elektronické 
podobě na www.extrareader.cz

Knihy pro nadšence 
do historie 
3× nálož dobrého čtení

tři z vás, 
kteří správně 
odpovědí 
a budou 
vylosováni, 
získají vý-
borné knihy, 

kvůli kterým se vyplatí ponocovat! 
Mezi nimi bude i Vlak do Výmaru 
(www.host.cz), Římský válečník – 
Vlci severu (www.bbart.cz) a anežka 
Česká (www.alpress.cz).

soutěžní otázka o historické romány 
se na našem facebookovém profilu 
objeví 17. listopadu.

Soutěž NA  
FAcEBooKu

Bohumil Hrabal –  
BAMBiNi Di PrAgA 1947 
Hrajeme o 3× poslechový 
román
www.radioservis-as.cz

Devítidílná povídka v podání 
oldřicha Kaisera nás zavede 
do roku 
1947. V té 
době narůstá 
strach 
z likvidace 
drobných 
živností, 
a tak je 
snadné 
nalákat malé 
obchodníky 

a řemeslníky na pojištění „Opo-
ry ve stáří“. zaposlouchejte se 
do groteskních příběhů party 
falešných pojišťováků, kteří 
nakonec sami naletí… 

Tři z vás mají šanci tuto 
audioknihu vyhrát! Stačí, když 
do 20. listopadu odpovíte na 

otázku: Kdo na-
hrávku Českého 
rozhlasu z roku 
2014 režíroval? 

Odpovědi 
pište do soutěž-
ního formu-
láře na www.
epublishing.cz/
otazniky-his-
torie.

rycHLá Soutěž

Před pětadvaceti lety skončila 
více než čtyřicetiletá vláda 
jedné strany.

Muž, který podcenil 
českou duši
Ne, nejedná se o typic-
kou literaturu faktu, ale 
o strhující vyprávění 

zařazené do dobových 
souvislostí, doplněné bo-

hatým fotografickým a archivním 
materiálem. Josef Bryks, válečný 
letec ve službách britského královského letectva a nositel 
Řádu Britského impéria, se proslavil odvážnými útěky 
z německého zajetí. Jednou utíkal v bečce na močůvku, 
jindy hloubil tunel pro Velký útěk ze Saganu nebo pomá-
hal Židům při povstání ve Varšavském ghettu. Překvapený 
čtenář dokonce zjistí, že jednou prchal v pyžamu! Bryks 
se však později postavil i komunistům, a proto skončil ve 
vězení. Odtud se mu už utéct nepodařilo: zemřel v pou-
hých jednačtyřiceti letech v srpnu 1957 v Jáchymově…

Luděk Navara, Miroslav Kasáček:  
Na útěku. Neuvěřitelný příběh 
Vydalo nakladatelství HoSt (www.host.cz) 
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