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Legendární motorkářský komiks poprvé česky!

Joe Bar Team konečně vychází i v českém jazyce!  
Humorné příběhy vyvedené nádhernými ilustracemi byly vyježděnými borci pečlivě přeloženy v 
motorkářském slangu a v limitovaném nákladu budou k prodeji od roku 2022. 
První oficiální číslo JBT vychází v únoru, v plánu je vydání celé edice příběhů 1-4 a 4-8. 

JoeBarTeam je  slavná  série  francouzských  motorkářských  komiksů,  jejichž  hlavní  hrdinové  zažívají
nejrůznější situace a dobrodružství z reálného života. Původní myšlenku vytvořil Bar2 (Christian Debarre) a
vydali  Vents d'Ouest,  poté  pokračoval  Fane (Stéphane Deteindre),  který  také představil  tři  nové mladší
postavy.
První díl byl vydán v roce 1990 a měl dalších sedm
pokračování,  celkem  tedy  osm  dílů.  Dobrodružství
jezdců se původně odehrávalo v Paříži v roce 1975,
ale  jejich  motocykly  byly  v  pozdějších  komiksech
vyměněny za modernější. Situace, které je potkávají,
jsou  nadčasové  a  vtipně  zobrazují  aspekty
motorkářského ducha a života a každý motocyklista
se s nimi setkal. Výbušné vtipy, věrný původní slovník
motorkářské scény a jedinečné kresby dělají z tohoto
mýtu  zvláštní  potěšení  pro  všechny  čtenáře.  V
současné  době  stále  vychází  v  různých  jazycích,
nově včetně češtiny. Ve Francii se prodalo statisíce i
miliony  výtisků každého dílu.  Joe Bar  Team krátce
vystupoval  v  britském  časopise  Super  Bike  i
německém Motorradu. 
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Joe Bar Team v ČR

 Prodej online i v motoshopech

 Možnost předplatného s dárkem

 Množstevní slevy pro obchodníky

 Dárky a merch

K dispozici na vyžádání jsou: 

 Recenzní výtisky

 Ukázky z knihy 

 Hi-res obálka

Právě vychází:

Joe Bar Team. 1.díl
Ch. Debarre/BAR2
48 str.  brožováno,
dop.prod. cena 300 Kč
1. vydání. J.Dvořáček, 2022
ISBN 978-80-11-00982-3
Všechna práva vyhrazena!

Kontaktujte nás s možnostmi spolupráce, zájmem o prodej knih či jinými vašimi dotazy.

JoeBarTeam ČR
kontakt: Jakub Dvořáček
telefon: +420 770 100 045

www:  www.joebarteam.fun
facebook: www.facebook.com/joebarteam.fun
email: info@joebarteam.fun

http://www.joebarteam.fun/
mailto:info@joebarteam.fun
http://www.facebook.com/joebarteam.fun
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CO ŘÍKAJÍ ČTENÁŘI: 

Motorcycle News „48 stran fantastické sbírky dobrodružství tvrdě jezdící party.„

RiDE Magazine „Joe Bar byl ve Francii extrémně populární dlouhé roky, v Anglii byl představen v 
Ace Café London…„

Motorcycle Mechanic „Bláznivá čtyřka tráví svůj čas závoděním, naháněním děvčat, 
vysedáváním po kavárnách a obecně vytvářením problémů. 

-Každý biker by měl Joe Bar mít, jsem závislý už několik let.

 -Jedná se o skutečně brilantní sbírku epizod ze života Joe Bar Teamu. Každý, kdo jezdil na 
motocyklu koncem minulého tisíciletí, se bude cítit jako doma, jakmile uvidí obálku. Takhle to tehdy
bylo… Skvělé psaní a skvělá kresba, moje slovní zásoba není dost dobrá na to, abych řekl lépe. 
Johnny

-Zábavné, rychlé motorky, lhostejné pneumatiky, špatné brzdy, padání na mokru, opětovné 
nasedání a závodění v ulicích. Takové bylo motorkářství vždy.

-Přejděte rovnou na stranu 16 a přečtěte si nejdříve tu. Shrnuje vše, co potřebujete vědět o tom, 
jak být motorkářem! Francouzský, ale v dobrém slova smyslu.

-Detailní a šílený motoristický humor. Tááák zábavný!!!!!

–Můžu číst Joe Bar Team klidně každý týden a vždycky se budu smát nahlas. Pokud alespoň 
trochu chápete, jak funguje mysl motorkáře, je tato kniha pro vás. Mám to štěstí, že vlastním i ty 
francouzské a budu si jich opravdu navždy vážit. Báječná kniha!

-Ve městě se závodí ze semaforů, v dešti jezdí bez pláštěnky. Poslouchají nahrávky zvuku 
závodního stroje…  Tihle kluci … Jsou jako my!

-Jaká skvělá kniha! Velmi, velmi vtipná bez ohledu na to,
kolikrát ji čtete. Mám ji po ruce, když se potřebuji rychle
zasmát a mám chvilku volna.
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