
TISKOVÁ ZPRÁVA 

V obchodním centru Šestka zahájila provoz nová prodejna Knihy 

Dobrovský, zatím bude sloužit jako výdejna objednávek z e-shopu 

3. února 2021, Praha: Obchodní centrum Šestka rozšiřuje své portfolio obchodů a služeb, 

dne 3. února tu otevřela svou pobočku společnost Knihy Dobrovský. Prodejna rozkládající 

se na ploše 290 m2 bude během protipandemických opatření denně zdarma sloužit jako 

výdejna pro objednávky z e-shopu. V letošním roce v obchodním centru zahájí provoz také 

Sportisimo nebo Sinsay, počítá se také s vybudováním fitness centra.   

Ani přes veškerá aktuální vládní opatření se provoz v OC Šestka nezastavil, jeho majitelé se i nadále 

soustředí na rozvoj nabízených služeb a na spokojenost svých zákazníků. Od 3. února tak mohou 

návštěvníci centra pro své objednávky z e-shopu využít novou prodejnu Knihy Dobrovský, která se 

nachází v přízemí, vedle pobočky České pošty a v blízkosti hypermarketu Albert.  

„Spolupráci s Knihy Dobrovský jsme navázali už na podzim 2018 při otevření Papírnictví Familio a nyní 

jsme hrdí na to, že společnost v této zvláštní době otevře nové knihkupectví právě u nás. Na 

vybavenosti našeho obchodního centra pracujeme kontinuálně a věříme, že právě prodejna knih, 

které mohou sloužit jako únik před současným světem, skvěle doplní naši nabídku služeb a obchodů. 

Zároveň mohu už teď prozradit, že se nejedná o jedinou inovaci, kterou na letošní rok připravujeme,“ 

uvedla manažerka centra Michaela Němcová.   

Další letošní novinky v Obchodní centru Šestka potěší zejména sportovní nadšence a milovníky módy. 

V průběhu března a dubna tu otevřou své pobočky značky Sportisimo a Sinsay. Během jara by měly 

začít také práce na novém fitness centru.  

Otevírací doba prodejny Knihy Dobrovský v OC Šestka je v pracovní dny vždy od devíti hodin rána do 

sedmi do večera, v sobotu pak mezi desátou dopoledne a osmnáctou hodinou večerní. Zákazníci si 

mohou v prodejně vyzvednout všechny žhavé knižní bestesellery, jako je například druhý díl románu 

Karin Lednické Šikmý kostel, pokračování duchařské hororstory Kořist od Darcy Coates nebo další díl 

série s kriminalistou Martinem Servazem Údolí od Bernarda Miniera. V nabídce však budou také 

společenské hry pro děti a dospělé, drobné dárkové předměty nebo učebnice. Po znovuotevření 

obchodů se zákazníci mohou těšit na profesionální zákaznický servis i odborné poradenství v oblasti 

literatury.  

„Velmi nás těší velký zájem ze strany zákazníků, kteří se postupně přesunuli na e-shop a využívají 

osobních odběrů na prodejnách. I kvůli tomu jsme se rozhodli otevřít další pobočku na Praze 6, díky 

níž si mohou nakupující jednoduše vyzvednout své oblíbené tituly osobně ve výdejním okénku. Knížky 

stále táhnou, v lednu jsme například zaznamenali velký zájem o thrillery, renezanci zažívá horor a v 

určitém ohledu i erotická literatura,“ dodává Adam Pýcha, marketingový ředitel Knihy Dobrovský.  

Obchodní centrum Šestka je snadno dostupné pro obyvatele Prahy 6, zajíždí sem linka 191, ale i pro 

všechny, kdo mají cestu na Letiště Václava Havla nebo cestují mezi Kladnem a Prahou. Zdarma je tu 

k dispozici 1030 parkovacích míst. Veškeré novinky o dění v centru můžete sledovat na webu 

www.oc-sestka.cz nebo na Facebooku.  

O společnosti Knihy Dobrovský: Knihy Dobrovský patří mezi největší prodejce knih v České republice. V 36 moderních 

knihkupectvích nakoupíte bestsellery, deskové hry, literární novinky i knižní klasiku všech žánrů. Desítky tisíc zákazníků 

využívají Klub Knihy Dobrovský, v němž získávají spoustu zajímavých výhod včetně bodů za nákup či slevových akcí pouze pro 

členy. Pětkrát ročně vychází magazín Dobro.druh, plný zajímavého čtení nejen o dobrých knihách. Společnost každoročně 

pořádá stovky kulturních akcí od autogramiád přes autorská čtení, setkání fanoušků knih či seriálů až po křty knižních 

novinek. 

http://www.oc-sestka.cz/
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O Obchodním centru Šestka: Obchodní centrum Šestka od svého otevření poskytuje návštěvníkům široké spektrum služeb a 

zázemí pro pohodlné nakupování i škálu volnočasových aktivit. Vedle obchodů oblíbených známých značek je zákazníkům 

k dispozici food court, automyčka, čistírna, dětský koutek, směnárna a bankomaty, samozřejmostí je bezplatné připojení na 

bezdrátovou Wi-Fi. Šestka nezapomíná ani na životní prostředí a hrdě se hlásí ke společenské odpovědnosti za dlouhodobě 

udržitelný rozvoj. Soustředí se tu nejen na ekologické nakládání s odpady a energetickou šetrnost, ale nachází se tu také 

dobíjecí stanice pro elektro automobily.     

 


