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Jedinečná obrazová publikace 
o československém retrosvětě.

Pamatujete se na dobu, kdy ani jedna hračka nepocházela z Číny? Kdy jsme 
nosili kousavé punčocháče, rifle prošívané žlutou nití a dederonové košile? 
Kdy se mléko prodávalo ve skleněných lahvích, maso se balilo do novinové-
ho papíru a cigarety stály 4 Kčs? Zalistujte vzpomínkami a znovu objevte 
zapomenuté! Věci, které jsme měli všichni rádi, věci, které nás štvaly, i ty po 
kterých jsme toužili. To všechno je Retro ČS!

Kniha Retro ČS, tentokrát s pořadovým číslem 2, navazuje na stejnojmennou 
publikaci, která vyšla na podzim 2013. Zatímco „jednička“ se věnovala převáž-
ně potravinám, „dvojka“ patří odívání, obouvání, bydlení a elektronice. Bohatý 
obrazový materiál je opět doplňován textem, v němž autor k základním faktům 
přidává osobní zkušenost.

Michal Petrov, který stál u zrodu úspěšného televizního cyklu Retro a jehož prv-
ní knižní Retro ČS se stalo Českým bestsellerem roku 2013, se na stránkách 
knihy tedy pokouší o rekonstrukci dalších oblastí socialistického konzumu.

Prohrabejte po letech znovu svou školní aktovku, oblečte vysněné džíny 
z Tuzexu, pořiďte první nahrávku na vytoužený kazetový magnetofon. A pokud 
jste nic z toho nezažili, nahlédněte alespoň do života svých rodičů či prarodičů. 
Vydejte se do retrosvěta, který byl lecjaký, jen ne černobílý. Podnikněte expedici 
do vesmíru, z něhož zůstalo jen málo či vůbec nic, přesto vzbuzuje dodnes živou 
vzpomínku.

Vychází s předmluvou Václava Moravce.



O autorovi

Michal Petrov (*1965), se konzumu období socialismu systematicky věnuje už 
mnoho let. Jeho zájem se dočkal viditelného vyústění poprvé v roce 2008, kdy 
se stal duchovním autorem televizního magazínu Retro, věnovaného fenomé-
nům čtyř dekád před revolučním rokem 1989. Díky úsilí týmu lidí, které kolem 
sebe Petrov shromáždil, a zázemí archivu České televize mohl vzniknout cyklus 
o úctyhodných 190 dílech, který si hned zpočátku získal přízeň diváků laických 
i odborných. Výrazem ocenění profesionálů se stala cena Elsa udělená magazí-
nu Retro v roce 2009. Na televizní práci Petrov navázal v roce 2013 i knižně 
vydáním publikace Retro ČS, která se v průběhu následujících měsíců setkala 
s velkým zájmem čtenářů. Byla to určitě i zásluha vysokého podílu obrazové-
ho materiálu pocházejícího z autorova osobního archivu, který patří k jedněm 
z nejbohatších u nás. Titul se dočkal obchodního i odborného ocenění, když 
získal cenu Český bestseller 2013 a čestné uznání v rámci mezinárodních cen 
E. E. Kische za literaturu faktu.



Obsah knihy

 1. Předmluva Václava Moravce
 2. Nad starými fotografiemi
 3. Škola – Naše poprvé
 4. Oblečení a móda – Tesilky do puku
 5. Boty. Tašky. Kůže – S kůží na trh
 6. Krása – Aspoň trochu Marilyn
 7. Města, byty a bydlení – Beton, peklo, ráj
 8. Elektronika – Tak dobrý obraz a čistý zvuk!
 9. Vánoce – Vánoce – čas dárků
 10. Stopy – Co zbývá
 11. Bonus

1. 2.

9. 10. 11.

3. 4.

5. 6. 7. 8.



Marketingová podpora

•	 	Reklamní kampaň v knihkupectvích prostřednictvím knižních distribucí 
(pyramidy, plakáty, letáky, výlohy, letáčky do tašek na pokladně atd.)

•	 Inzerce	v	tištěných	a	elektronických	médiích

•	 	Prezentace	v	TV	(Česká	televize,	TV	Nova,	TV	Prima	Family,	Retro	
Music	TV,	TV	Relax)	a	rozhlase	(Český	rozhlas,	Rádio	Impuls,	Kiss)

•	 	PPC	kampaň	prostřednictvím	partnerských	knižních	distribucí	na	
Seznam.cz, Centrum.cz, iDnes.cz, YouTube.com a další

•	 Bannerová	kampaň	na	portálech	skupiny	Centrum.cz

•	 	Outdoor	inzerce	(citylight	vitríny	u	obchodních	center	po	celé	ČR,	
sloupy veřejného osvětlení – Praha, MHD Brno, Ostrava, Plzeň)

•	 	Mediální	spolupráce	s	deníkem	Právo	a	časopisem	Reflex	(kniha	jako	
dárek k předplatnému v intenzivní měsíční kampani)

•	 	Reklamní	spoty	v	rádiích	(intenzivní	celorepubliková	měsíční	kampaň	
v síti rádií Kiss)

•	 	Direct	maily	prostřednictvím	partnerských	internetových	médií

•	 	Trvalá	podpora	cestou	internetových	stránek	www.jota.cz,	sociálních	
sítí a katalogu nakladatelství

•	 	Propagace	knihy	na	knižních	a	jiných	veletrzích

•	 	Propagace	ve	spolupráci	s	VIP	patrony	knihy



Technické specifikace

•	 	Rozsah:	cca	250	stran
•	 Pevná	vazba	bez	přebalu 
•	 Celobarevná	publikace
•	 Přibližný	první	náklad:	20	000	ks
•	 Cena:	498	Kč
•	 Vychází 7. října 2015

Pro reálný návrat do doby socialistického konzumu vychází i jako 
LIMITOVANÁ	EDICE s přibaleným stylovým dárkem. Dárkem, který 
oživí vzpomínky pamětníků a potěší ty, kteří dobu před listopadem 1989 
nezažili. Dárkem, který nikde jinde neseženete.



Retro ČS

Retro	 ČS	 s	 podtitulem	 Co	 bylo	 (a	 nebylo) 
 za reálného socialismu vyšlo v říjnu 2013 a prak-
ticky okamžitě se stalo bestsellerem. Vrátilo čte-
náře do let socialistického konzumu – k věcem 
každodenní spotřeby, které provázely (anebo 
v nedostatkové socialistické ekonomice naopak 
neprovázely) průměrného obyvatele Českoslo-
venska. Pestrý obrazový doprovod umožnil kaž-
dému připomenout si éru čtyř dekád před rokem 
1989. 
Kniha se stala Českým bestsellerem v kategorii 
odborná a populárně naučná literatura pro do-
spělé za rok 2013.
Vyšla	i	v	limitované	edici	se	síťovkou	Spiderbag.

„Tato kniha je typickým příkladem děl zaplňujících mezery v paměti. Hlavní 
slovo zde má vzpomínka, ať trpká, nebo sladká.“
   Hospodářské noviny

„Kniha je mimořádným dárkem pro vaše potomky. Jen se nedivte, že si ji bu-
dete prohlížet asi častěji než oni.“  
 E 15

První obrazová publikace o československém 
retrosvětě.
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