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Verena Kast
Sny 
Sny nám často ukazují nejen to, jací bychom chtěli být, 
ale jací také jsme, čímž nám umožňují nově se v živo-
tě zorientovat. Autorka ve své knize nabízí porozumě-
ní podstatě a významu snů, předkládá některé teorie 
objasňující funkci snového života a poskytuje základní 
praktická vodítka pro práci se sny v psychoterapeutic-
ké praxi. 
brož., 224 s., 355 Kč

Philip J. Carter, Kenneth A. Russell
Trénujte si mozek 2
Pestrá sbírka úkolů slouží k procvičování slovní zásoby 
i verbální inteligence, logického myšlení, prostorové 
představivosti, jednoduchých číselných operací a vše-
obecně užívaných zkratek a symbolů. S její pomocí si 
můžete zvýšit IQ, osvojit si umění myslet komplexně. 
Soutěživým nabízí autoři výzvu v  podobě časového 
limitu pro zvládnutí jedné z dvanácti lekcí a bodové 
skóre. 
brož., 256 s., 249 Kč

DRŽITEL CENY
„NEJLEPŠÍ ŠVÉDSKÝ
KRIMIROMÁN 
ROKU 2013“

WWW.KNIHYPANTEON.CZ
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Po úspěšném titulu Naháč se nejpopulárnější americký humorista současnosti vra-
cí s dalším svazkem. Jeho knihy stále obsazují první místa žebříčků bestsellerů, pro-
dalo se jich už bezmála deset milionů a byly přeloženy do několika desítek jazyků 
po celém světě. Jeho humor je vlídný, laskavý a chytrý. Náměty pro knihu Když vás 
pohltí plameny čerpal opět především ze svých vlastních zážitků. Dočtete se, jak se 
místo malířem stal sběratelem obrazů, jak přečkal stáž v pitevně, proč nenosí mo-
týlka a kupuje si chlapecké oblečení, a jak v sobě objevil lásku k pavoukům. A pře-
devším vás seznámí s řadou zajímavých postaviček, které tak různě potkal: třeba se 
svou bytnou Rosemary, která milovala módu a hudbu třicátých let, nebo s drsnou 
stařenkou Helenou z manhattanského činžáku, která zbožňovala italské šlágry, se 
svou řeckou babičkou, která prděla u večeře, či s elegantními manželi z Denveru, 
kteří vypadali jako milionáři a používali výrazivo vojenských mazáků.
Přeložil Jiří Hanuš, 298 Kč

DaviD SeDariS
KDYŽ VÁS POHLTÍ PLAMENY

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ.

     Alternativní medicína ano, či ne?
Beseda v cyklu Živé Literární noviny

Homeopatika, bylinky, zdravá výživa, bioenergetika versus klasická medicína, 

alopatie, chemie. Zastánci obou směrů v současném lékařství přijdou obhajovat 

své názory v diskusním večeru  ve čtvrtek 13.února od 19 hodin 

v příjemném prostředí Klubu Amabila, Slezská 72, Praha 3

Doprava:   metro  trasa A :  stanice Jiřího z Poděbrad

tram 11  zastávka Jiřího z Poděbrad

tram 10, 16  zastávka Vinohradská vodárna 
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1Čtyři opery italského 
skladatele Giuseppe 
Verdiho Johanka z Arku 

(Giovanna d’Arco), Loupežníci 
(I masnadieri), Luisa Millerová 
a Don Carlos vznikly podle 
dramatických předloh, které 
spojuje jedno jméno. O kterého 
německého dramatika a básní-
ka se jedná?

2Jako předlohu pro svou 
operu Káťa Kabanová 
o tragickém osudu 

mladé ženy v maloměstském 
prostředí použil skladatel Leoš 
Janáček slavné drama ruského 
dramatika 19. století; libreto si 
Janáček upravil sám. O jakou 
hru a jakého spisovatele se 
jedná?

3 
Větou „Dávejte pozor,  
co vám teďka řeknu,“ 
začíná jedna slavná, 

později i zfilmovaná novela 
českého spisovatele, od jehož 
narození uplyne letos 100 let. 
Kromě samizdatu však vyšla 
nejprve v cizině. O jakou 
novelu se jedná a kdo je jejím 
autorem?

Své odpovědi zasílejte do 30. 1. 2014 na e-mail: predplatne@literarky.cz. 
Do předmětu uveďte „Bibliokvíz“. 
První tři správné odpovědi budou odměněny románem amerického bestselleristy Johna 
Grishama Amatéři z nakladatelství Knižní klub.      
odpovědi a jména výherců z druhého prosincového čísla jsou uvedeny na s. 7.

Systematičtí lidé jsou zpravidla na začátku každého 
roku plni plánů a předsevzetí. Dnešním editorialem, 
pokud jeho rozsah dovolí, vám nabídnu alespoň malou 
ochutnávku z knižních akcí a událostí, které nás čekají  
v roce 2014:

  MK ČR by mělo do konce února rozhodnout o při-
dělení grantů ve výši cca 30 mil. Kč na projekty 
v oblasti knižní kultury.  

 Ostravský knižní veletrh (7.–9. 3., 4. ročník)
 Noc s Andersenem (4. dubna, 14. ročník)
 Vyhlašování cen Magnesia Litera (8. 4., 13. ročník) 
  Mezinárodní konference věnovaná Bohumilu Hra-

balovi (8.–9. 4., Památník národního písemnictví)
  Budou vyhlášeny výsledky soutěže o Nejkrásnější 

českou knihu roku (23. 4., 49. ročník).
  Noc literatury (14. 5., 8. ročník)  
  Svět knihy Praha (15.–18. 5., jubilejní 20. ročník)
 Šrámkova Sobotka (28. 6.–5. 7., 58. ročník)
 Bude vyhlášena Knihovna roku (9. 10., 12. ročník)       
  Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě (17.– 

–18. 10., 24. ročník)
 TaBook (říjen, 3. ročník)
  Udělování Státních cen za literaturu a překlada-

telské dílo (nejspíš 23. 10., 20. ročník)
 KomiksFEST! (29. 10.–2. 11., 9. ročník)
 Týden poezie (9.–24. 11., 16. ročník)
  150. výročí narození A. Sovy, J. Š. Kubína, J. Laich-

tera nebo J. S. Machara, 100. výročí narození  
B. Hrabala, J. Koláře, své 85. narozeniny oslaví  
M. Kundera, 100. výročí úmrtí J. Arbese a F. Gell-
nera, před 90 lety zemřeli F. Kafka, J. Wolker nebo 
knihkupec J. Barvič atd. atd.

Přání všeho nej v novém roce 2014 a objevné a zajíma-
vé čtení, o něž jsem při přípravě lednového čísla opět 
usiloval, vám přeje  Jaroslav Císař 
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 M ilínská knihovna, která 
ocenění získala z celkem 13 
nominovaných z celé ČR, 
sídlí od roku 2011 v nově 

rekonstruovaných bezbariérových 
prostorách, které vznikly adaptací pů-
vodní sýpky. Přestavba se uskutečnila 
i díky dotaci z evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Knihovna má 322 re-
gistrovaných čtenářů, což představuje  
15 % obyvatel Milína. Za rok zde přivíta-
jí téměř 11 500 návštěvníků. Knihovna 
disponuje 16 000 svazky; ročně se zde 
uskuteční více než 30 000 výpůjček. Její 
činnost v současnosti zabezpečují cel-
kem tři pracovnice.

Paní Reiterová, sice s určitým zpož-
děním, ale o to upřímněji blahopře-
ji k ocenění Knihovnou roku 2013. 
Byli jste jednou ze 13 nominovaných. 
Upřímně, očekávali jste – aspoň ve 
skrytu duše, protože svoji „konkuren-
ci“ jistě většinou znáte –, že se stanete 
vítězi?
Byli jsme nominováni vlastně už 
v roce 2012 Středočeskou vědeckou 
knihovnou Kladno (za významný po-
čin). Cenu jsme nedostali, ale upřímně 
jsme si přiznali, že jsme v to ani příliš 
nedoufali. Podle kolegyň z příbramské 
knihovny byla v letošním roce šance 
o mnoho větší. Mezitím jsme stačili 
upravit zahradu, „vychytali“ jsme de-
taily v interiéru i ve své činnosti… Tak-
že jsme ve skrytu duše očekávali, že by 
to mohlo konečně vyjít. A já osobně 
věděla, že jsme celému projektu dali 
i své srdce, což se nedá měřit žádnými 
přístroji, ale lidé z branže to všichni 
vycítí.

Jak hodnotíte význam udělování titu-
lu Knihovna roku pro svoji práci a pro 
práci a popularizaci knihoven vůbec?
Je to určitě prestižní ocenění, jehož do-
sah nemusí být hned patrný. Knihovna 
se tak dostává více do povědomí lidí 
a ukazuje se, že i v dnešní době elek-
tronických vymožeností má pořád 
své opodstatnění. Pro nás, které práce 
v knihovně a při různých akcích pro ve-
řejnost opravdu baví, a dělaly bychom 
ji, i kdybychom žádné ocenění nedo-
staly, je to spíš závazek a podnět proto, 
ukázat všem škarohlídům a závistiv-

cům – jsou bohužel i tací –, že jsme titul 
získaly zaslouženě. Každé ocenění, je-li 
upřímné, potěší a dodává našemu koná-
ní smysluplnost.

Kdy došlo k založení vaší knihovny a ja-
kým prošla za svoji existenci vývojem?
Její historie sahá do roku 1882, kdy byl 
v Milíně založen Čtenářský spolek Bo-
řický, předchůdce Osvětové besedy, 
která se později přetransformovala do 
veřejné knihovny. Podrobnosti z naší 
historie ostatně najdete na našich 
stránkách www.knihovnamilin.cz – 
v menu O nás. Za dobu, kdy v knihovně 
působím, tj. od roku 1996, se udála vel-
ká řada významných změn. Nebylo to 
vždy lehké, hlavně zpočátku, když jsem 

za knihovnu bojovala sama a musela na 
obecním zastupitelstvu odůvodňovat, 
proč potřebujeme počítač, později in-
ternet, když jsem se bála vzít dovolenou 
a zavřít na pár dní knihovnu, protože 
ten první otevírací den byl tak náročný, 
že jsem odcházela večer s očním tikem 
a musela si brát práci domů. Např. jsem 
doma s angínou balila knihy, aby se vše 
stihlo... Měla jsem však od počátku vizi 
– knihovnu jako místo příjemného se-
tkávání, zázemí pro kulturní dění obce 
s možností pořádat zajímavé akce. Bylo 
nejprve potřeba zapsat celý knihovní 

fond do počítače, obhájit další pracov-
ní místo, se kterým souviselo rozšíření 
počtu otvíracích hodin, a pak už zbývala 
„jen maličkost“: získat dotaci na vybu-
dování větší a modernější knihovny.  

Vaše knihovna nese jméno mineraloga 
dr. Emanuela Bořického (1840–1881). 
Můžete tuhle osobnost i její vztah k vaší 
obci blíže představit našim čtenářům?
Opět raději odkážu na stránky naší 
knihovny, v menu O nás, pod přehle-
dem historie. Název knihovny podle 
významného rodáka navrhl milínský 
kronikář pan Jiří Vostarek. K osobnosti 
emanuela Bořického mám velmi příz-
nivý vztah. Hodně mě ovlivnila před-
náška pana prof. Fediuka, během které 

Jaroslav 

Císař

Když jsem nastoupila do milínské knihovny, našla 
jsem mezi různými archiváliemi seznamy knih, kte-
ré byly nařízeny vyčlenit z fondu z důvodu politické 
závadnosti. Opravdu „hezké“ počteníčko…

Když už nerozhoduje
     nástěnka

Knihovna dr. Emanuela Bořického v Milíně ve středočeském 
kraji byla vyhlášena Knihovnou roku 2013. Do svých aktivit 
dokáže zapojit prakticky všechny obyvatele obce s necelými 
2 200 obyvateli a je hybatelem jejího kulturního dění. Vedoucí 
knihovny paní Danu Reiterovou i místostarostu Milína pana 
Vladimíra Vojáčka, který činnost knihovny ze své funkce zajiš-
ťuje a podporuje, jsem proto vyzpovídal.

nástěnka
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jsem si uvědomila, jak geniální to byl 
člověk a zároveň velmi společenský typ. 
Dostalo se nám i odpovědi na dotaz, 
proč není jméno emanuela Bořického 
známo široké veřejnosti, když to byl tak 
výjimečný člověk. Obor mineralogie 
a petrografie, bohužel, není populár-
ním oborem, a pro bulvár je tedy zcela 
nezajímavým…

Jak se vám daří do knihovny získávat 
kvalifikované pracovníky, kteří zabez-
pečují její činnost? Pomáhají vám tře-
ba brigádníci z řad studentů?
Ani jedna z nás, která dnes v knihov-
ně pracujeme, není původní profesí 
knihovnice. Odbornost jsme získaly 
studiem a různými kurzy. Pro práci 
v centru volnočasových aktivit se kladl 
důraz i na pedagogické předpoklady, 
a tak jsme si tedy udělaly kurz peda-
gogického minima. Všechny tři jsme 
z Milína ( jedna dojíždí z nedaleké osa-

dy), a je to pro naši práci velmi důležité 
– řada akcí se pořádá ve večerních hodi-
nách nebo o víkendech. Je velký rozdíl 
být knihovnicí ve větším městě a v ma-
lém. Pro naše návštěvníky je důležité, 
že dokážeme i poradit s autobusovým 
spojením, vyslechneme jejich stížnosti 
na život, zdraví, zahrajeme si s dětmi 
ping-pong atd., než abychom jim třeba 
připravovali rešerše z odborného tis-
ku. Brigádníky a praktikanty ale větši-
nou odmítáme. Nemáme s nimi dobré 
zkušenosti. Jen jednou se stalo, že nám 
praktikantka byla k užitku a dokázala 
operativně přistupovat k pracovním 
úkolům. V ostatních případech nám to 
jen přidělalo spoustu práce a většinou 
jsme museli vše opravovat. Práce u nás 
je natolik různorodá, že trvá nejméně 
půl roku, než se nový pracovník zaško-
lí. Se vznikem nové knihovny přibylo 
navíc jedno pracovní místo; místo dvou 
knihovnic jsme nyní tři. 

Od roku 2011 sídlíte vedle dalších 
obecních institucí v nových prosto-
rách, které vznikly přestavbou původ-
ní sýpky. Jak moc jste musela přesvěd-
čovat obecní zastupitelstvo, aby tuhle 
investici schválilo? 
Tento úkol si vzal dobrovolně za svůj 
pan místostarosta Vojáček. Od nás 
chtěl jen vědět, jestli do projektu chce-
me jít a jestli jsme ochotné udělat pro 
něj maximum. Dále bylo potřeba za-
jistit spolupráci různých občanských 
sdružení, ve kterých jsme působily.

Fungujete i o sobotách, což v knihov-
nách vaší velikosti i velikosti obce není 
běžné. Jak to máte zorganizované, 
když pracujete pouze ve třech?
Chtěli jsme lidem z obce nabídnout 
určitý nadstandard a vycházeli jsme 
z toho, že řada čtenářů se vrací z prá-
ce až večer a nemají v týdnu šanci do 
knihovny přijít. Jednou za tři týdny 
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Klára Růžičková, 

Jitka Jahodová

a Dana Reiterová



vyjde na knihovnici sobotní dopolední 
služba. Po zkušenostech můžeme říci, 
že je to velmi příjemné dopoledne. Ne-
zvoní telefony, nikdo není uspěchaný, 
přijde pár příjemně naladěných čtenářů, 
občas někdo na internet a někdy i rodi-
če s dětmi, kterým umožníme vstup do 
dětského oddělení nebo do nízkopra-
hového klubu. Členy hodnotící komise 
příjemně pobavilo, jak máme rozdělené 
směny. Jedna z nás je vždy „Áčko“ čili 
má na starost dětské oddělení, druhá 
„Béčko“. Ta se stará o nízkoprahové za-
řízení čili klub pro volnočasové aktivity 
dětí většinou druhého stupně a zahra-
du. Třetí, „Céčko“, zajišťuje chod oddě-
lení pro dospělé. Po týdnu se „písmeno 
posune“. „Béčko“ má také sobotní služ-
bu. Máme tímto přehled o všech oddě-
leních, dovolenou si bereme, jen když 
jsme A nebo B. „Céčko“ je nejnáročnější 
na pracovní dobu a hůře zastupitelné.        

Gratuluji k inovaci! Tím možná inspi-
rujete i další knihovny… V hodnocení, 
kterým se zdůvodňuje udělení titulu 
Knihovna roku právě vaší knihovně, je 
mj. vypíchnuto, že používáte netradič-
ního označení pro roztřídění knižního 
fondu. V čem ta netradičnost spočívá?
Čtenáři jsou často bezradní, jakou kni-
hu si vybrat, osobně můžeme poradit 
s výběrem v případě, že není fronta zá-
kazníků, což se vždy nepovede. Postup-
ně jsme tedy přidávali různé tematické 
značení beletrie. Na regálech máme 
připevněné oválné cedulky s nápisy 
např. české detektivky, lékařské thrille-
ry, historické, pro ženy… Nemáme takto 
rozdělené všechny knihy. Většina jich 
je roztříděna abecedně, čtenáři se buď 
orientují sami, nebo je postavíme před 
„ten jejich“ regál. Dále máme knihy 
v pojízdném vozíku s tipy od knihovnic. 
Komisi se líbily i medailonky autorů, tj. 
zalaminovaný krátký text s fotkou, kte-
ré vkládáme mezi knihy u autorů, od 
kterých máme větší množství titulů.
 
V odůvodnění, kterým vám komise 
udělila titul Knihovny roku, se také 
uvádí, že jste „hybatelem kulturního 
dění v obci“. Na čem všem, co se ve 
vaší obci děje, se tedy ještě podílíte?
Stručně vypíšu všechny opakující se 
akce během roku: Hromničky, Maso-
pust, dětská maškarní diskotéka, Vy-
nášení Morany, Malování na chodníku, 
humanitární sbírka šatstva, Pochod 
čarodějnic, Květinový den, Den rodin, 
Pohádkový les, ping-pongový a šacho-
vý turnaj, Loučení s prázdninami, Běh 
naděje, Pochod broučků, Zahájení ad-
ventu, Nebe a peklo, Betlémské světlo 

a živý betlém, dále řada výstav, před-
nášek, besed. Navíc v knihovně pro-
dáváme vstupenky na různé akce ji-
ných organizátorů. Další naší naplní je 
tvorba měsíčníku Milínský zpravodaj, 
hlášení rozhlasem, návštěvy seniorů 
v domovech důchodců, také musíme 
do volebních komisí jako zapisovatel-
ky atd. atd. 

Změnilo se vlivem nových společen-
sko-ekonomických poměrů po listo-
padu 1989 něco zásadně v práci kniho-
ven obecně a té milínské zvlášť? 
Pamatuji si, když pracovala moje matka 
jako dobrovolná knihovnice v místní 
lidové knihovně na vesnici. Hlavní byla 
nástěnka, kde musela být všechna „dů-
ležitá“ politická výročí, vyplňovaly se 

výkazy, sestavovaly plány na politicko-
výchovnou činnost…, no hrůza! Když 
jsem nastoupila do milínské knihovny, 
našla jsem mezi různými archiváliemi 
seznamy knih, které byly nařízeny vy-
členit z fondu z důvodu politické závad-
nosti. Opravdu „hezké“ počteníčko… 
Knihovnice nemohla dříve ovlivňovat 
nákup knih, vše bylo řízeno „shora“. 
Na druhou stranu musím říci, že dětská 
literatura, do které nebyla násilně včle-
něna politika, měla většinou výbornou 
úroveň jak obsahově, tak výtvarně. Po 
revoluci stoupla poptávka po dětských 
knihách „ze Západu“, bohatě ilustrova-
ných, ale často na hranici kýče. Nyní se 
situace zlepšuje, rodiče už mnohdy dá-
vají přednost kvalitním, i když na první 
pohled méně líbivým knihám.
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* * *
Ve svém nabitém programu si čas na zod-
povězení několika otázek nalezl i mís-
tostarosta Milína, pan Vladimír Vojáček. 

Když jsem hovořil s předsedkyní ko-
mise, jež vybírala knihovnu, která zís-
ká titul Knihovny roku 2013, zmínila 
právě vás, že jste velkým příznivcem 
té vaší obecní… 
Jsem. Obou. Jak knihovny coby institu-
ce s tím vším, co dělá, tak knihovny coby 
stávající budovy, kterou jsme přestavě-
li z nevyužívané sýpky.  Díky tomu, že 
jsme se maximálně snažili zachovat její 
původní vzhled – výdřevu, sloupy, trá-
my – a vzhledem i k jejím metr silným 
zdem, má budova ducha. Měla v mi-
nulosti úkol chránit obyvatelům něco 
cenného: pokrm pro tělo. Dnes chrání 
pokrm pro duši.
 
Když jste byl ještě dítětem, četl jste 
a chodil do knihovny? 
Do knihovny jsem chodil asi od svých 10 
let. Díky mamince jsem měl i dostatek 
knih doma. 

A jak je tomu dnes?    
Do knihovny chodím nyní, bohužel, 
převážně služebně. Co ale často využí-
vám, je meziknihovní výpůjční služba, 
to když potřebuji sehnat odbornější 
literaturu. A opravdu se těším, až budu 
mít čas si z regálu v NAŠÍ KNIHOVNĚ 
vzít knihu a u krbových kamen v zimě 
nebo na zahradě v létě si sednout 
a chvilku číst. 

Musíte vést v obecním zastupitelstvu 
velké boje o to, aby byly knihovně vy-
členěny potřebné prostředky na její 
provoz, nákup knih, platy zaměstnan-
ců apod.? 
Určitě se žádný velký boj o prostředky 
nesvádí. Veškeré výdaje, jak investiční, 
tak i provozní, je však potřeba odůvodnit. 
Vzhledem k tomu, že do mé kompetence 
spadá celý rozpočet obce, vím, že část 
výdajů se nikdy nemůže vrátit ve formě 
finančního zisku. Tak je tomu i u knihov-
ny. Ziskem pro obec a vůbec jedním 
z jejích poslání, je uspokojovat potřeby 
svých občanů. Lhostejno, zda jsou to kro-
mě základního fungování obce potřeby 
sportovní, vzdělávací, společenské nebo 
kulturní. Zisk titulu Knihovny roku je-
nom potvrzuje správnost a ohodnocení 
těchto investic a vydávaných finančních 
prostředků. Jsem přesvědčen, že takto to 
chápe celé naše zastupitelstvo.

V čem dnes na malé obci spatřujete 
hlavní význam knihovny i při existenci 

internetu, e-knih a dalších moderních 
komunikačních prostředků pro šíření 
tištěného slova?
Jak již popsaly knihovnice, naše Cent-
rum volnočasových aktivit a knihovna 
jsou srdcem a mozkem kulturně-spole-
čenského dění v Milíně. Všechny aktivi-
ty a hlavně aktéři se prolínají a doplňují. 
Jestliže se knihovny, především ty men-
ší, v dnešní době omezí pouze na půjčo-
vání knih, nejsem si jist jejich osudem… 
Další věc je, že pro tištěnou knihu si člo-
věk musí dojít,  a tím se především se- 
nioři dostávají do kontaktu jak s ostat-
ními lidmi, tak s děním v obci. 

Bylo náročné získat dotaci z Evropských 
fondů na přestavbu nových prostor pro 
knihovnu a další instituce vaší obce? 
Bylo. Dotaci jsme získali až na druhý 
pokus. Náročný byl i průběh výstavby, 
kdy se s dodavatelskou firmou potrápil 
náš stavební dozor Ing. Pechal, který 
donutil firmu postavit knihovnu a další 
prostory za cenu, ke které se zavázala ve 
výběrovém řízení. Obecně jsou všech-
ny projekty financované z „evropských 
fondů“ i administrativně náročné. 
V tomto směru – k naší spokojenosti – 
již řadu let spolupracujeme se společ-
ností Grantika České spořitelny. 

Kdybyste zhodnotil dosavadní úsilí 
vedoucí k získání titulu Knihovna roku 
pro knihovnu v Milíně, co byste rád vy-
zdvihl a zdůraznil? 
Rád bych poděkoval nejen vedoucí 
knihovny, ale i dalším dvěma knihovni-
cím: Jitce Jahodové a Kláře Růžičkové 
za jejich denní starost o čtenáře a ná-
vštěvníky. Za to, že jsou srdcem a du-
chem na správném místě. Nechci za-
pomenout ani na provozní pracovnici 
Janu Kubíčkovou i vždy ochotného 
Pavla Vošického z technického úse-
ku obce. Vím i o tom, že cenná pomoc 
a rada vždy přicházela od pracovnic 
příbramské knihovny Nadi Čížkové 
a Zdeňky Šmídové. A už vůbec nemohu 
zapomenout na ty, se kterými vznikl 
první nápad ke smysluplnému využí-
vání volného času  dětí a mládeže. To, 
když jsme s knihovnicemi,  s bývalým 
farářem Bohoušem Richterem, s Petrou 
a Vojtou Zemanovými zakládali dnes 
již vyhasínající sdružení „Za Komíny“ 
a moc potřebovali prostory, protože 
stávající knihovna nebyla nafukovací. 
Tam já vidím začátek cesty ke Knihovně 
roku a jejímu současnému stavu. 
 
Děkuji vám oběma za rozhovor a přeji 
vám mnoho elánu při uskutečňování 
dalších vašich nápadů a projektů.   
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správné odpovědi 
z předchozího čísla 
(prosinec 2013/2):

1) Film Želary režiséra Ondřeje Trojana 
z roku 2003, nominovaný na Oscara a oce-
něný Českými lvy, vznikl podle novely Květy 
Legátové Jozova Hanule vydané v roce 
2002. Název filmu byl ale převzat z autorči-
na povídkového pásma Želary (vyšlo 2001).  
Květa Legátová (1919–2012) publikovala už 
v 50. letech, psala především rozhlasové hry; 
znovu publikovat začala a prosadila se ale až 
po roce 2000 zmíněnými dvěma knihami; 
za povídky Želary dostala v roce 2002 Státní 
cenu za literaturu. 

2) Autorem románů Volný let voliérou 
a Muž s břitvou je Jaroslav Putík (1923–2013). 
Za války se věnoval ilegální činnosti. Byl 
zatčen a vězněn; z koncentračního tábo-
ra Dachau se vrátil v roce 1945. Vystudoval 
Vysokou školu politickou a sociální a působil 
v Lidových novinách, pak v Literárních novi-
nách, Kulturní tvorbě a v časopise Orienta-
ce. Po zrušení Orientace byl propuštěn a až 
do konce 80. let nesměl oficiálně publiko-
vat. Překládal pod cizími jmény  a publikoval 
v samizdatu. K jeho dalším dílům patří např. 
romány Smrtelná neděle, Brána blažených, 
Proměny mladého muže, povídky Pohyblivé 
písky.

3) Nobelovu cenu za literaturu získali zatím 
dva čínští spisovatelé: Gao Xingjian (Kao 
Sing-ťien) v roce 2000 a Mo Yan (Mo Jen) 
v roce 2012. Gao Xingjian (* 1940) žije od 
roku 1987 ve Francii a od roku 1998 je fran-
couzským občanem. Česky vyšly jeho jediné 
dva romány Hora duše a Bible osamělého 
člověka a výbor z divadelních her Druhý 
břeh. Mo Jen (* 1955) je uznávaným a asi 
nejprodávanějším čínským „oficiálním“ 
autorem, ale ve svých dílech je kritický k čín-
ské minulosti i současnosti a o všem píše 
velmi otevřeně. Čeští čtenáři znají jediný 
jeho u nás nedávno vydaný obří román Krev 
a mlíko sledující na osudech jedné rodiny 
bouřlivé proměny Číny od konce 30. do 
počátku 90. let minulého století. 

Výhercům – Marii Kalátové z Třeboně,  
Kamile Weiserové z Lanškrouna a Zdenku 
Volkovi z Prahy 10-Uhříněvsi – blahopřeje-
me a posíláme jim slíbenou knižní odměnu, 
román Carla-Johana Vallgrena Příběh 
podivuhodné lásky z produkce nakladatelství 
dybbuk.   

?
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Jiřího Mahena v Brně
rozšíří a zlepší služby

K
ni

ho
vn

a

Koncem listopadu 2013 za-
hájila Knihovna Jiřího Ma-
hena v Brně (KJM) dostav-
bu a reorganizaci Ústřední 
knihovny. Před sebou má 
jasnou vizi – rozšíření 
a vylepšení stávajících 
služeb veřejnosti a celkové 
zvýšení komfortu při po-
bytu uživatelů v knihovně. 
Podrobnosti o průběhu 
stavby můžete sledovat na 
stránkách knihovny 
www.kjm.cz.

 K JM se potom stane místem ži-
vého dialogu lidí a myšlenek, 
styčným bodem rychlé obslu-
hy  i prostředím vybízejícím 
k delšímu pobytu, odpočinku 

stejně jako k aktivnímu společensko-
kulturnímu vyžití. Služby knihovny 
KJM naplňují uváděné cíle do značné 
míry již nyní, avšak dynamicky se mě-
nící nové technologie i vzrůstající po-
žadavky uživatelů nutně vedou k dalším 
potřebným inovacím. Výraznými sta-
vebními, technickými i interiérovými 
úpravami prošla Ústřední knihovna již 
před zhruba 10 lety (1998–2001). Nyní 
ji na základě zkušeností z provozu čeká 
zdokonalení vybraných služeb, rozšíře-
ní prostorových kapacit i doplnění mo-
derního vybavení. Je třeba zdůraznit, že 
knihovna sídlí od roku 1950 v krásných 
prostorách barokního Schrattenbacho-
va paláce, jehož zmiňovaná rekonstruk-
ce prostřednictvím vkomponovaného 
proskleného atria s ochozy citlivě spo-
jila majestátnost budovy palácového 
typu s požadavky na provoz moderní 
kulturní instituce. 

Zákaznické centrum 
i knihovní klub 
Před architekty a projektanty do-
stavby stál úkol neméně náročný. 
Tentokrát se budou stavební práce 
týkat nevyužitých půdních prostor ke 
stavbě nového multifunkčního sálu 

pro kulturně-společenské a vzdělá-
vací akce s kapacitou cca 100 osob, 
proměnou projde i nároží budovy, 
kde vznikne zákaznické centrum pro 
první kontakt s klienty, jež bude pří-
mo propojeno s atriem a návaznými 
službami knihovny. Pro centrum bude 
charakteristická rychlá dostupnost 
všeobecných informací včetně zá-
kladních informací o eU informační-
ho střediska eUROPe DIReCT a pří-
stup k veřejnému internetu. Pozadu 
nezůstane ani potřeba občerstvení či 
pohodlného místa k pobytu maminek 
s dětmi. Další novinkou bude knihovní 
klub, který kromě občerstvení nabídne 
i prostor k četbě denního tisku či k ve-
řejné prezentaci profesionální i ama-
térské tvorby. Vzhledem k tomu, že se 
knihovna dlouhodobě profiluje jako 
přívětivé prostřední pro rodiny, bude 
oblíbené a hojně využívané kontaktní 
místo Family Point (pozn.: V součas-
né době KJM nabízí Family Pointy na 
6 provozech.) nově umístěno v  rozší-
řeném provedení. Bude zde nejen do-
statek soukromí k nakojení, nakrme-
ní či přebalení dítěte, ale i prostor ke 
hrám. Součástí bude také pestrá paleta 
informací užitečných pro rodiče. Kni-
hovní klub i zákaznické centrum obo-
hatí rušné centrum města o snadno 
dostupné služby nejen pro pravidelné 
uživatele knihovny, ale také pro ná-
vštěvníky města Brna a turisty.  

Neformálně a kreativně 
Další změny přinesou rozšíření pobyto-
vých míst pro relaxaci a doplnění služeb 
o multimédia a nezbytné moderní tech-
nologie, které povedou ke zrychlení 
obslužnosti i efektivnější a kreativnější 
práci s informacemi. Teenageři nalez-
nou ve 3. patře nově budovaný zcela 
neformální prostor. Jeho hlavní deví-
zou bude dostatek soukromí stejně jako 
možnost pobytu s přáteli. Mladí lidé se 
tak stanou i aktivními spolutvůrci jeho 
programové náplně. K celkovému zlep-
šení prostředí Schrattenbachova paláce 
a služeb přispěje doplnění vzducho-
techniky, prezentačních ploch s infor-
macemi o aktuálních akcích knihovny 
a možnost samoobslužné evidence vý-
půjček. 

Investice a datum otevření
Dostavba a reorganizace Ústřední 
knihovny se uskuteční v rámci investič-
ní akce „Knihovna pro město – rozšíření 
a zlepšení  služeb  veřejnosti“. Je zařa-
zena ve schváleném rozpočtu města 
Brna s celkovými náklady 25 786 000 Kč 
a předpokládanou dotací ve výši 17,379 
mil. Kč. Projekt je totiž spolufinancován  
z Regionálního operačního programu 
– Rozvoj urbanizačních center. Vylep-
šenou Ústřední knihovnu KJM budete 
moci navštívit od podzimu 2014. Věří-
me, že si v ní najdete přesně to, co právě 
potřebujete, hledáte či chcete.   
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vs. autorský zákon
Touto rubrikou, kterou 

bude řídit a odpovídat na 
vaše případné dotazy ve 

věci autorského práva prof. 
JUDr. Jiří srstka, ředitel 

Dilia – divadelní, literár-
ní, audiovizuální agentury, 
se vracíme k dřívější praxi 

BiBlia, kde existovala rub-
rika „právní poradna“. své 

dotazy zasílejte na mail: 
jcisar@literarky.cz.   

Jiří sRsTKa

Bez závratných změn
Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) 
ohledně autorskoprávní problematiky 
nepřinesl žádné závratné změny. Do-
šlo pouze k přesunu části autorského 
zákona, týkající se licenčních smluv, 
do NOZ, a to až na drobnosti v nezmě-
něné podobě. Pokud tedy budeme po  
1. 1. 2014 uzavírat licenční smlouvy a v je-
jich úvodu citovat ustanovení, o která 
se licenční smlouva opírá, nepůjde již  
o §§ 46 a následující podle zákona 
č.121/2000 Sb. (autorský zákon), ale o §§ 
2358 a následující (případně o §§ 2371 
a následující) podle zákona č. 89/2012 Sb. 
(občanský zákoník).

NOZ přinesl v oblasti práv duševního 
vlastnictví, jehož součástí jsou i autor-
ská práva a práva jim příbuzná (práva 
výkonných umělců, práva výrobců atd.) 
především tu změnu, že sjednotil úpra-
vu závazků práv duševního vlastnictví 
do jednoho právního předpisu, tedy do 
občanského zákoníku. Předtím byla tato 
úprava hlavně ohledně průmyslových 
práv (vynálezy, užitné vzory, ochranné 
známky) roztříštěná a třeba pro oblast 
průmyslových práv ji řešil obchodní záko-
ník, jehož účinnost skončila k 31. 12. 2013. 

Úprava ohledně závazků v množině 
práv duševního vlastnictví, počínaje 
§ 2358  NOZ pod názvem Licence, se 
v první části týká obecné úpravy závaz-

§

ků v této množině, pak následují zvlášt-
ní ustanovení pro licenci k předmětům 
chráněným autorským zákonem, tedy 
ustanovení speciální a dále zvláštní usta-
novení pro licenční smlouvu nakladatel-
skou a práva související s právem autor-
ským a pro právo pořizovatele databáze, 
tedy ustanovení subspeciální. Ač to zní 
na první pohled složitě, není tomu tak. 
V praxi se bude jednoduše postupovat 
tak, že obecná ustanovení o Licencích se 
budou používat především pro závazky 
ohledně průmyslových práv, ustanove-
ní speciální a subspeciální pro závazky 
stran práv autorských a práv souvisejí-
cích tak, jako tomu bylo doposud.

Jako určitou zvláštnost je zapotřebí 
zdůraznit to, že licenční smlouvy podle 
NOZ mohou být analogicky užité i pro 
jiné druhy práv nehmotného charak-
teru, a to zejména pro poskytnutí práv 
k užití osobnostních atributů fyzických 
osob, kupříkladu k poskytnutí souhlasu 
s použitím písemnosti osobní povahy 
nebo zvukového či obrazového zázna-
mu fyzické osoby. 

legislativa EU
K daleko závažnějším zásahům do sou-
časného systému úpravy autorských práv 

a práv souvisejících však v brzké budouc-
nosti dojde v důsledku nutné implemen-
tace tří směrnic evropské unie, z nichž 
dvě již byly přijaty, a třetí bude evropskou 
unií vydána v nejbližší době. V časové po-
sloupnosti jde v prvé řadě o Směrnici ev-
ropského parlamentu a Rady č. 2011/77/
eU o době ochrany autorského práva 
a určitých práv (správně o novelu původ-
ní směrnice), v druhé řadě o Směrnici 
evropského parlamentu a Rady 2012/28/
eU o některých povolených způsobech 
užití osiřelých děl. Ve třetí řadě se jed-
ná o Směrnici evropského parlamentu 
a Rady eU o kolektivní správě, která je již 
detailně připravena a má být přijata do 
konce února roku 2014.

V případě první směrnice eU se stano-
vuje prodloužení práv doby ochrany 
výkonných umělců, jejichž výkony byly 
zaznamenány na zvukový záznam, z 50 
na 70 let. V případě druhé směrnice eU 
se jedná o problematiku sirotčích děl, 
tedy děl, u kterých není znám autor nebo 
znám je, ale není možné ho nalézt (totéž 
obdobně platí o dědicích autora). Třetí 
směrnice eU o kolektivní správě bude 
znamenat citelný zásah do fungování ko-
lektivních správců, a to i včetně licenco-
vání hudebních děl online.

V této souvislosti je zapotřebí připome-
nout i fakt, že Ministerstvo kultury ČR 
již tři roky připravuje rozsáhlou novelu 
autorského zákona jak v navazující pro-
blematice na shora uvedené směrnice 
eU, tak v oblastech, které jsou vyhrazeny 
národním úpravám. Ministerstvo shora 
uvedený návrh připravilo ve spolupráci 
se všemi, kterých se tematika jakkoli do-
týkala. Za všechny změny je nutné uvést 
zejména licencování užití sirotčích děl 
mimo druhy užití, které řeší zmíněná 
směrnice, novou formulaci knihovní 
výjimky, jež by měla umožnit veřejným 
knihovnám ve větším objemu digitalizo-
vat jejich fond a umísťovat ho na své we-
bové stránky, v neposlední řadě pak nové 
a zjednodušené řešení výběru náhrad-
ních odměn za kopírování děl v copy- 
shopech. Je otázkou, jak se s touto kupou 
problémů Ministerstvo kultury ČR 
a v neposlední řadě náš zákonodárný 
sbor vypořádá. 

"Starý autorský zákon" č.35/1965 Sb. 

(přestal platit 30. 11. 2000) měl původně 55 §§.

"Nový autorský zákon" č.121/2000 Sb. 

(začal platit od 1. 12. 2000) má 118 §§.

"Starý občanský zákoník" č.35/1965 Sb. 

(přestal platit 31. 12. 2013) měl 880 §§.

"Nový občanský zákoník" č.89/2012 Sb. 

(začal platit od 1. 1. 2014) má 3081 §§.
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současná česká literatura za hra-
nicemi? Radka Denemarková, Pa-
trik Ouředník, Jaroslav Rudiš, Já-
chym Topol, Miloš Urban, Michal 
Viewegh. Kdo dál? a proč zrovna 
oni? Jaké nástroje jim posloužily 
k cestě ven, k překladům do cizích 
jazyků?

 E stetická kvalita jejich práce? 
Anebo funkční mýtus živený li-
terárními cenami, univerzálně 
sdílené hračky jako Facebook 
(potažmo pružná internetová 
síť), schopný manažer za zády, 

filmová či komiksová adaptace? Nebo 
fakt, že jsou venku na čteních a festi-
valech víc než doma, že vládnou skvěle 
jazyky, že měli štěstí na zahraniční sti-
pendium nebo že v cizině rovnou něja-
ký čas žili, případně stále žijí? Že jim ne-
chybí asertivita, ostré mediální lokty, 
prostě jistá míra dravosti okoukaná ze 
světa moderního byznysu? Anebo jsou 
za vším jen nějaká iracionální hnutí 
osudu? Zřejmě od každého něco. 

I.
Proti 17 000–18 000 titulů knížek, kte-
ré u nás ročně v průměru vyjdou, stojí 
zhruba 200 každoročních překladů do 
cizích jazyků. Samozřejmě nejen titulů 
z daného roku, ale i z minulých dekád, 
z minulých staletí. A nejen beletrie, 
také odborné literatury. Je to málo, je 
to hodně?

Problém „nezajímavé“ češtiny
Čeština patří k malým, relativně slo-
žitým, a tím pádem univerzálně ne-
zajímavým jazykům. A nebudeme 
daleko od pravdy, když řekneme, že 
výkony českých literátů po roce 1989, 
až na ty nejčestnější výjimky, nedosa-
hují prozatím estetických, natož umě-
leckých kvalit srovnatelných s těmi 
nejlepšími výstupy slovesných expo-
nentů druhé poloviny 60. let nebo dva-

cetiletí první republiky. Kde je 
mezi dnešními třicátníky až padesátní-
ky nějaký Deml, Durych, Halas, Nezval, 
Poláček, Seifert, Schulz, Vančura? Ane-
bo effenberger, Gruša, Havel, Havlíček, 
Hrabal, Kliment, Putík, Vaculík? Ně-
kterým ze jmenovaných (a vedle nich 
samozřejmě mnohým dalším) minulá 
„diktatura proletariátu“ paradoxně 
pomáhala: jednak platí obecně, že tlak 
shora může fungovat rovněž jako výraz-
ný tvůrčí stimul, jednak šedé zóně ane-
bo rovnou samizdatu vycházeli mnozí 
zahraniční vydavatelé zejména v 70. 
a 80. letech konkrétně vstříc i z jiných 
důvodů než literárních, řekněme jaksi 
lidsky podpůrných. Takhle se dostal do 
více než třiceti jazyků po celém světě 
třeba Ivan Klíma.

II.
Kdo dál vyšel v jakém jazyce, kde je zá-
jem o Haškovy Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války (což je zřejmě nej-
překládanější kus českého písemnictví 
vůbec) a kde třeba o Máj Karla Hynka 
Máchy? To je otázka, která zůstává bez 
odpovědi. Ani Národní knihovna ČR, 
ani Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
ani Jednota tlumočníků a překladatelů, 
ani žádná jiná instituce neměla dopo-
savad zájem, resp. potenciál bibliografii 
překladů české literatury sestavit. Za 
patero dveřmi je rok 2018 a jedno velké 
výročí, takže taková aktivita, která by 
předvedla maximálně širokému spekt-
ru potenciálních uživatelů, co všechno 
v minulém století jedna malá literatu-
ra nabídla velkému světu, není jistě od 

věci. Iniciativy se chopil nedávno Portál 
české literatury, který funguje pod hla-
vičkou Institutu umění – Divadelního 
ústavu. 

Bibliografie překladů české li-
teratury
Úkolem byl pak pověřen Josef Schwarz, 
zkušený bibliograf a vystudovaný kni-
hovník. Obrátili jsme se na něj s dota-
zem, co sestavení takové bibliografie 
vlastně obnáší a kolik položek se dá ve 
finále očekávat: „Systematické sledování 
překladů české literatury vydaných od roku 
1918 je značně komplikované. A to i v pří-
padě, pokud se omezíme na knižní překlady 
a zanedbáme ty vydané v antologiích, sbor-
nících nebo časopisech,“ říká Schwarz. 
„Údaje sice shromažďuje několik institucí, 
ale vždy výběrově, s nějakým omezením, 
chronologickým, tematickým, jazykovým 
nebo autorským. Jako podklady pro chysta-
nou práci mohou posloužit zejména Česká 
národní bibliografie, kterou vede Národní 
knihovna ČR, Index Translationum, který 
funguje pod hlavičkou UNESCO, a biblio-
grafie vytvářená Portálem české literatury. 
Počet knižních překladů v letech 1918–2018 
se dá odhadnout jen těžko. Po roce 1989 jde 
o nějakých pět tisíc položek, celkově pak 
zhruba o dvojnásobek.“

III.
Pro české spisovatele je po roce 1989 
branou do světa především němčina, 
zřejmě na základě geografické, histo-
rické, kulturní i jazykové příbuznosti. 
Překlad do němčiny pak funguje jako 
dobrá pobídka pro nakladatele z jiných 
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zemí, jak mohou dosvědčit třeba Rudiš 
nebo Denemarková. Ačkoli neplatí, že 
úspěch na německém trhu je zárukou 
úspěchu jinde. 

Klíčová role němčiny
Michalu Vieweghovi se v němčině da-
řilo, třeba s románem Vybíjená sbíral 
jednu kladnou recenzi za druhou, a stal 
se na chvíli bestselleristou i v Německu. 
Jenže z dalších dvaceti jazyků, do nichž 
je přeložený, si zopakoval takový po-
stup už jen ve slovinštině a v chorvatšti-
ně. Anebo naopak: Miloš Urban sice vy-
šel v němčině třikrát, ale svoji hvězdnou 
hodinu prožil teprve s pěti překlady do 
španělštiny v letech 2005 až 2009, kte-
rých se prodalo celkem přes sto tisíc vý-
tisků. Michal Ajvaz, překládaný do více 
než desítky jazyků, pak v němčině nevy-
šel vůbec, prorazil rovnou na americký 
trh. Tam si z jeho románů Druhé město 
a Zlatý věk čtenáři sice vypreparovali jen 
fantaskní linku, kterou vzali jako své-
rázný příspěvek do kategorie populární 
science fiction – ale komu z Ajvazových 
kolegů se tohle podařilo?

Snad jedině Jáchymu Topolovi, který 
se těší pozornosti v sedmnácti jazyko-
vých mutacích a na mezinárodní scéně 
ho zastupuje prestižní německé nakla-
datelství Suhrkamp, a potom Patriku 
Ouředníkovi, jehož Europeana je s pět-
advaceti překlady jasně nejúspěšnějším 
původním českým titulem v zahraničí 
po roce 1989. Ouředníkovi hraje do ka-
ret několik věcí: žije trvale ve Francii 
(čili počítá se spíš k evropské literatuře 

než k té české), Europeanu napsal v pró-
ze (tedy v nakladatelsky nejvděčnějším 
žánru, daleko populárnějším než po-
vídka, poezie, esejistika nebo odborná 
práce) a tematicky ji zaměřil na „struč-
né dějiny 20. věku“. Velké dějiny, ať už 
národní anebo rovnou celého starého 
kontinentu, zpracované na subjektivní 
způsob, a nemusejí být ani navlečené na 
silný dějový příběh, jsou pro zahraniční 
vydavatele atraktivním soustem už mi-
nimálně dekádu, jak dokládá zájem o ti-
tuly typu Peníze od Hitlera, Noční práce 
nebo O rodičích a dětech.

IV.
literární agenti
Patriku Ouředníkovi ale pomáhá ještě 
jedna věc: literární agent a bohemista 
edgar de Bruin z Nizozemska, který za-
stupuje pod hlavičkou agentury Pluh 
zhruba desítku současných českých spi-
sovatelů, mezi dalšími Tomáše Zmeška-
la, Miloše Urbana, Petru Hůlovou, emi-
la Hakla nebo Jana Balabána († 2010), 
a prosazuje jejich práce k vydání po světě. 
Podobně funguje agentura Dany Blatné, 
která vznikla zhruba před deseti lety jako 
prodloužená ruka tehdejšího brněnské-
ho nakladatelství Petrov. Blatná pečuje 
v současnosti o nějakých patnáct jmen, 
od Michala Ajvaze a Antonína Bajaji přes 
Radku Denemarkovou, Irenu Dousko-
vou, Jiřího Hájíčka nebo Jiřího Krato-
chvila po Kateřinu Tučkovou a Michala 
Viewegha. Jiní literární agenti nejsou 
v Čechách k mání. Kdo není v síti dvou 
jmenovaných, skoro jako by pro cizinu 
nebyl. Třeba hvězdy českého básnické-

ho nebe posledních dekád, Jiří Dynka, 
Bohdan Chlíbec, Pavel Kolmačka, Vít 
Kremlička, jejichž umělecký potenciál je 
jasně nadnárodní – kdo z nich má knížku 
v němčině, ve francouzštině, v angličti-
ně? Nikdo. Výjimky jsou jen v preferova-
né próze, zmínění Topol a Rudiš.

Dotace ministerstva kultury
Literární agent je sice důležitou, mož-
ná klíčovou institucí, ale není na cestě 
současného českého spisovatele z Čech 
do světa jediným podpůrným prostřed-
kem. O své literáty pečuje i stát, kon-
krétně ministerstvo zahraničních věcí 
a ministerstvo kultury. To první pro-
střednictvím světové sítě takzvaných 
Českých center, která zařazují do svého 
bohatého programu pravidelně i lite-
rární akce, to druhé pak každoročním 
výběrovým dotačním řízením na pod-
poru překladu (kde bylo od roku 1998 
podpořeno zhruba 550 titulů z české 
literatury, té nejnovější i té starší, z dru-
hé poloviny 60. let nebo dvacetiletí 
první republiky) a spolufinancováním 
cest zhruba padesáti autorů ročně na 
nejrůznější literární veletrhy, festivaly 
a další zahraniční akce. Nástrojů, jak 
dostat spisovatele malého jazyka ven, 
do širého světa, je nakonec docela dost. 
Tím se vracíme k úvodnímu odstavci: 
Jsou ty zhruba dvě stovky každoročních 
překladů české literatury do cizích jazy-
ků málo, anebo hodně?

Autor je literární a výtvarný kritik, zaměstna-
nec Oddělení literatury a knihoven Minister-
stva kultury ČR.
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Nové knihy po      Novém roce

 Knižních novinek se zase objevilo 
na knižním trhu tolik, že se té-
měř učíst nedají! Ale zejména ti, 
co knihy milují, aspoň mají opět 

z čeho vybírat a určitě si také rádi vybe-
rou. Čtenářům BIBLIA tedy opět před-
kládám reprezentativní výlov z oblastí 
naznačených v perexu.

historie a politika
Jak začít jinak než upozorněním na no-
vou knihu Františka Šmahela, erbovní 
osobnosti českého dějepisectví? O Mi-
strovi Janu z Husi už sice bylo napsáno 
bezpočet prací, troufla si na něho také 
eva Kantůrková, s nadsázkou řečeno, se 
však vždy čekalo právě na Šmahela, tj. 
i na jeho monografii Jan Hus: život a dílo 
(Argo). Pokud nějací fanatikové jásavě 
odstraní Husův pomník z pražského 

Ve své rubrice zůstanu i v tomto 
roce zejména u humanitních obo-
rů a původní beletrie a pokusím 
se být co nejobjektivnější, byť 
nikdo není neomylný. Připojím 
ještě staronové novoroční před-
sevzetí: pokaždé následující řád-
ky adresuji čtenářské obci. a tu 
v žádném případě nechci odradit 
suchopárným kritikusovstvím, 
byť by to šlo náramně.

Vladimír NOVOTNý

Staroměstského náměstí, alespoň Šma-
helova kniha tu přetrvá a jistě i vytrvá. 
Též Hus si nepochybně kladl otázku, 
jaký má být ideální středověký vladař. 
Totéž řeší historik Robert Antonín 
v rozsáhlém pojednání Ideální panovník 
českého středověku: kulturně-historická 
skica z dějin středověkého myšlení (Nakla-
datelství Lidové noviny). Začtete-li se 
do tohoto titulu, může vás zarazit, proč 
soudobí literární vědci málo čtou ukáz-
ky současného myšlení o dějinách? Tře-
ba by potom víc vzali na milost literární 
historii tak, jak naopak českou literární 
kulturu ctí a uznává (čili analyzuje) re-
nomovaný historik Jiří Rak ve své kni-
ze Zachovej nám, Hospodine: Češi v Ra-
kouském císařství 1804-1918 (Havran). 
Rakouské císařství, to je v Rakových 
(nikoli nekritických) očích zbytečně 
ztracená krajina naší dějinné minulosti. 
A co bylo po císařství? Nuže, události, 
které podnítily Miloše Trapla a jeho 
kolegy Karla Konečného a Pavla Mar-
ka k sepsání monografie Politik dobré 
vůle: život a dílo msgre Jana Šrámka (Vy-
šehrad ve spolupráci s dalšími institu-
cemi), tj. portrét politického činitele, 
o němž panuje mnoho dohadů i omylů. 
Pozdější i nedávné dění zase podnítilo 
Pavla Kosatíka, výrobce portrétů osob-
ností na běžícím pásu, k sepsání knihy 
Tigrid, poprvé (Mladá fronta) se zá-
měrně aluzivním podtitulem Průvodce 
osudem inteligentního muže ve dvacátém 
století. Po této publikaci jistě sáhne hod-
ně čtenářů. V souvislosti s „érou Tigri-
da“ se zmiňme také o jedné cizokrajné 
knížce. Petruška Šustrová přeložila pro 

Academii „neakademickou“ práci Pau-
liny Bren s názvem Zelinář a jeho televi-
ze: kultura komunismu po pražském jaru 
1968. Píše se v ní též o „normalizačních“ 
televizních seriálech – možná však tato 
kniha už patří do oddílu Miscellanea…

Miscellanea
Nyní si pomozme abecedou, a tak na prv-
ním místě budiž uznávaný vědec a pu-
blicista Václav Cílek a jeho nová kniha 
Krajiny domova: chodit, hledat, dívat se 
(Albatros). Dokonce i před přečtením 
této práce bychom měli víc po světě 
chodit, hledat a dívat se. Nejlépe se zna-
lostí dřívějších Cílkových knížek nejen 
o krajině! Literární kritik a editor Radim 
Kopáč vydal (ve spolupráci s Josefem 
Schwarzem) retro-knihu svého druhu 
– Nevěstince a nevěstky: obrázky z erotic-
kého života Pražanů (Paseka). Četné do-
bové čili dokumentární fotografie jistěže 
přivábí mnoho zájemců i k textu. 
Dále: Autorem dvousetstránkového 
knižního rozhovoru je sice Martin Bed-
řich, jeho protagonista však figuruje 
i v názvu knihy, jenž zní Martin C. Putna: 
vždycky v menšině (Portál). Putna mluví 
jak Jan Zlatoústý, kdo však ví, kterýpak 
z profesorů (ne)trpělivě čekajících na 
své jmenování se bude na jeho „menši-
novou“ knihu nedočkavě těšit? Pokud 
nás Kopáč provází po zaniklých hampej-
zech pražských, Prokop Tomek nabízí 
jinou chuťovku: průvodce po pražských 
sídlech Státní bezpečnosti, což je podtitul 
publikace Estébáckou Prahou (Acade-
mia). Naštěstí už také zaniklých. Nestor 
naší lingvistiky Radoslav Večerka při-
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Nové knihy po      Novém roce

pravil opulentní Slovník českých jazyko-
vědců v oblasti bohemistiky a slavistiky 
(Masarykova univerzita). Takže, kdo z ja-
zykozpytců v něm nefiguruje, ať si pěkně 
počká na případné rozšířené vydání. Po 
jazykovědě si uznání zaslouží i kniha (li-
terárních) kázání. Pavel Rejchrt v sou-
boru Ukaž nám cestu (Stefanos) tuto ces-
tu ukazuje: jako evangelický literát i jako 
evangelický kazatel.

literární vědění
Vyzdvihnu jen tři tituly, ale stojí za to! 
Martin Humpál i s dalšími spolupracov-
níky dohlédl na nové vydání rozsáhlého 
kompendia Moderní skandinávské litera-
tury: 1870–2000 (Karolinum), zatímco 

 30 %Sleva
na předplatném
tištěné verze měsíčníku Literární noviny                        pro
seniory        pedagogy        knihovny        invalidy        studenty        nezaměstnané

objednávám předplatné tištěného měsíčníku literární noviny (Literární noviny + Biblio 
+ Harmonie života + Interview + Pražská kulturní revue nebo Pražská knižní revue)

❏ na jeden rok (nezlevněné) za 588 Kč
❏ na jeden rok (se slevou) za 412 Kč
❏ na půl roku (pouze nezlevněné) za 294 Kč

objednávám předplatné elektronické verze měsíčníku literární noviny 
(Literární noviny + Biblio + Harmonie života).

❏ ke čtení online ve formátu PDf za 333 Kč
❏ ke stažení pro čtečky Kindle za 303 Kč
označte ❏�zvolenou variantu

Literární noviny objednávejte na www.literarky.cz/predplatne nebo na bezplatné  telefonní lince  800 300 302

Nárok na předplatné se slevou je třeba doložit potvrzením: u seniorů o věku nad 60 let, u invalidů o průkazu TP nebo ZTP nebo ZTP/P, u pedagogů o pracovním poměru s příslušnou školou (všech typů), 
u studentů o studiu v prezenční formě, u nezaměstnaných o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.



ladislava Chateau vydala knihu s vý-
mluvným titulem i podtitulem, totiž Vlak 
do Výmaru: volnost, rovnost a bratrství 
s Goebbelsem (Host), tj. dokumentární 
vyprávění o životě a počínání francouz-
ských spisovatelů zejména v okupované 
části Francie za druhé světové války. Vý-
živné čtení, jak říkají mladí! Mnozí spi-
sovatelé by asi rádi žili v Olomouci; bylo 
by pak totiž o nich napsáno v záslužné 
publikaci lubomíra Machaly Olomouc-
ká poezie a próza po roce 1989 (Univerzita 
Palackého). Hle, příklad regionálního  
bádání hodný následování!

Poezie a próza
Dobré poezie je málo, leč trocha poe-
zie nikoho nezabije. Radim Kopáč jako 
zkušený editor připravil k vydání knihu 
nových básní renomovaného rusisty Ji-
řího Honzíka I když dech občas zadrhává 
(Pulchra). Také na prahu devadesátky 
lze žít ve verších a s verši! Nakladatel-
ství Petrklíč vydalo sbírku nezaslou-
ženě přehlíženého Petra Cincibucha 
Zimní zahrada (s autorovými ilustrace-
mi). Jan Těsnohlídek ml. přišel s další 
knížkou tzv. generační poezie Ještě je co 
ztratit (JT´s). Mluví za svou generaci, 
promlouvá tudíž nejednou „angažova-
ně“. Snad ho krasoduchové neufackují 
a zapolemizují si s ním vlastní tvorbou. 
Jedna facka už na sále padla, leč: kdo 
fackuje, ten nečte.
A próza? Už v minulém čísle BIBLIA 
vyšla zmínka o knize Josefa Vláška 

Běž domů, Ivane (Brána), a to plným 
právem. Je to nadmíru roztomilé, po-
láčkovsky laděné vyprávění o dětských 
příhodách a příbězích (leč ve stínu srp-
na 1968). Nakladatelství Slovart vydalo 
novou prózu Jana Pavla Děti z půdy, 
živě napsaný příběh z pera autora, kte-
rý se překládá i v Latinské Americe. 
Netřeba upřesňovat, o čem s příznač-
nou jadrností píše Josef Moník v polo- 
reportážní povídkové sbírce Prosti-
tutky (Prostor). Nelze se také aspoň 
nezmínit o autobiografické knize To-
máše Zmeškala Sokrates na rovník, kte-
rou vydalo nakladatelství Mishkezy. Co 
v ní najdeme? Prý „rodinné reportáže, 
vzpomínky, zápisky, naděje“. Zmeškal 
tu vytvořil nový literární žánr: naděje. 
Tu potřebují všichni – čtenáři i nečte-
náři.

Takže příště zase na shledanou nad dal-
ší várkou knižních novinek…
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Albánský knižní       trh a veletrh

 M oje kniha nevyšla vlastně v Albá-
nii, ale v Kosovu. V březnu se mi 
ozvalo tamní nakladatelství OM 
se zprávou, že by rádi přeložili 
do albánštiny a vydali mou kni-

hu Důkazy jejího života. Kniha se v Ko-
sovu částečně odehrává a kontakt s na-
kladatelstvím zprostředkoval předseda 
kosovského PeN klubu básník Basri Ca-
priqi, s nímž jsem o ní mluvila na jed-
nom z kongresů PeN klubu. Nebyla 
jsem tedy nabídkou vysloveně překva-
pená, ale o to víc jsem byla skeptičtější. 

Mistrné improvizace I
O Kosovu se u nás přece jen mluví spíš 
v souvislosti s válkou než s knihami. 
Mladý a energický nakladatel Xhemajl 
Avdyli o knihu opravdu stál, nicméně 
hned jasně prohlásil, že bez podpory ji 
vydat nemůže. Podpora pro vydání se 
– díky zástupkyni českého velvyslance 

v Prištině paní Janě Kálmán – našla pře-
kvapivě snadno na ministerstvu zahra-
ničí. Vzápětí se ale objevil další zádrhel: 
podle pravidel grantu musela být kniha 
vydána velice rychle, do konce října 
letošního roku. A to ještě neexistoval 
nejen překlad a peníze na jeho poříze-
ní, ale ani překladatel! Překladatelka 
se – rovněž překvapivě rychle –  našla 
v Praze. Mladá Albánka Kestrina Peza, 
která žije už od dětství v Česku, se do 
překladu nadšeně pustila. Velmi vstříc-
ně se zachovalo i české ministerstvo 
kultury. Radim Kopáč z odboru litera-
tury a knihoven nakladateli poradil, ať 
požádá o překladatelský grant na knihy, 
které vyjdou ve druhém pololetí roku. 
Zdálo se, že všechno je na dobré cestě, 
a nakladatel mě ujistil, že kniha nejen 
vyjde, ale bude prezentována v listopa-
du na knižním veletrhu v Tiraně.

A pak se dlouho nic nedělo. Začátkem 
října jsem se nakladatele zeptala, jestli 
se opravdu počítá s uvedením knihy na 
veletrhu v Tiraně. „Samozřejmě, proč 
by se nepočítalo?“ podivil se, a na všech-
ny mé další otázky – na kdy si mám za-
mluvit letenku, jestli budu mít zajištěný 
hotel a podobně – jen lakonicky odpoví-
dal: „Don´t worry, no problem.“

Válčení místo vzdělávání
Kdyby byl o jednu nebo dvě generace 
starší, odpověděl by možná tak, jak se 
říkalo v bývalé Jugoslávii: „Nema proble-
ma.“ Moje a starší generace lidí z Koso-
va nevnímají bývalou Jugoslávii pouze 
negativně. Až do konce osmdesátých 
let dvacátého století pro ně začlenění 
do Jugoslávie znamenalo relativní bla-
hobyt a relativní svobodu, možnost vol-

ně cestovat, kontakty s jinými národy 
a kulturami. Byli zvyklí žít ve světě, kde 
se nemluví jen jedním jazykem a kde 
neplatí jen jedna pravda. To byl veliký 
rozdíl proti velmi totalitní a velmi izo-
lované diktatuře v Albánii. Situace se 
pro Kosovo prudce změnila v roce 1989, 
kdy uplynulo 600 let od bitvy na Koso-
vě poli. V bitvě Srbů proti Osmanům 
sice oba velitelé padli a nikdo vyloženě 
nevyhrál (to se mohlo stát předzname-
náním jugoslávských válek v devade-
sátých letech), ale přesto znamenala 
začátek osmanského a islámského pro-
nikání na Balkán. 

Pro nás byl rok 1989 zázračným rokem 
svobody, v Kosovu začal útlak. Mj. byly 
zavřeny všechny albánské školy včetně 
základních a děti (mezi nimi i můj nakla-
datel) se učily napůl legálně po domech 
a bytech, aby získaly aspoň to nejzáklad-
nější vzdělání. Tahle situace trvala až 
do války v roce 1999 a těch chybějících 
deset let se dodnes projevuje například 
tím, že ne všichni, kdo v devadesátých 
letech měli chodit do školy, umějí dobře 
číst, a také menším počtem čtenářů než 
třeba u nás.

Mistrné improvizace II
Tím se dostávám od všudypřítomné 
historie zpět ke knize. Dva týdny před 
plánovanou prezentací knihy mi nakla-
datel zničehonic v pátek večer napsal, 
ať mu hned pošlu svoji fotografii v tis-
kové kvalitě. Úplnou náhodou jsem se-
děla u počítače a fotografii jsem hned 
poslala. „A teď potřebuju ještě nějaké 
informace na obálku knihy, kde ses naro-
dila a tak dále,“ odpověděl. „Takže kniha 
asi do veletrhu nevyjde,“ pochopila jsem 

albánský knižní trh jsem poznala opravdu letmo – vyšla mi tam 
knížka a představovala jsem ji v listopadu 2013 na knižním veletr-

hu v Tiraně. Proto nenabízím žádnou zasvěcenou analýzu tamního 
nakladatelského podnikání, jen několik dojmů, které třeba budou 

pro někoho zajímavé. 
        Markéta HEJKalOVá

aneb O vydání české knihy v Kosovu
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Albánský knižní       trh a veletrh
a přemýšlela, jestli nemám stornovat 
letenku. „Ale vyjde,“ ujistil mě naklada-
tel, „v úterý bude hotová a začne se s distri-
bucí.“

Až na místě jsem zjistila, že distribuce 
v albánských a kosovských podmínkách 
je podobná, jako byla u nás začátkem de-
vadesátých let, ne-li ještě mnohem horší. 

Distribuční firmy, které by zásobovaly 
knihkupectví po celé zemi, nefungují, 
a chce-li nakladatel, aby knihy byly ve 
všech knihkupectvích, musí je tam sám 
doručit, nechat v komisi a pak si osobně 
chodit nebo jezdit pro vyúčtování, tedy 
jednou za čas se zastavit, spočítat pro-
dané knihy a vymoct od knihkupce pe-
níze. O moc lepší to není ani s knihovna-
mi. Nakladatel sice dodává povinných 
pět výtisků kosovské národní knihovně 
(a ta pak předá jeden z nich národní 
knihovně v Albánii), ale pokud chce 
dodat knihy do dalších knihoven, musí 
všechno zařídit sám. Neexistuje nabíd-
ková povinnost jako u nás a knihovny 
mají na nákup knih málo peněz. 

Neexistují ani internetová knihkupec-
tví. Nakladatel to vysvětloval tím, že 
v Kosovu moc nefunguje pošta, lidé ji 
nepoužívají. Nevím. Sehnat tři známky 
na pohledy bylo skutečné dobrodruž-
ství. Když jsem po dlouhém vyptávání 
jednu poštu skutečně našla, odbyli mě 
s prapodivným vysvětlením, že znám-
ky nemají, protože si je kolegyně od-
nesla na noc domů a přinese je až ráno 
– ale pak jsem známky skutečně sehnala 
a pohledy dorazily do Česka neuvěřitel-
ně rychle, za tři dny. elektronické knihy 
prý existují a lidé je čtou, ale – nikdo za 
ně neplatí. Knihy se tak prodávají hlav-
ně při prezentacích, ty jsou proto hodně 
důležité, a také na veletrzích. 

Knižní veletrh v tiraně
Největší albánský knižní veletrh (albán-
sky Panairin e Librit) se koná v Tiraně 
– letos proběhl od 13. do 17. listopadu 
– a pořádá ho sdružení albánských na-
kladatelů. Vystavovatelů bylo odhadem 
kolem 120. Odhadem proto, že na vele-
trhu nebyla žádná informační přepáž-
ka ani katalog. Většina stánků nabízela 
knihy v albánštině (nejenom z Albánie 
a Kosova, ale také z Makedonie). Kromě 
nich tu bylo – podobně jako na dalších 

veletrzích v menších jazykových oblas-
tech – několik stánků místních poboček 
mezinárodních kulturních institucí: 
německého Goethe Institutu, španěl-
ského Institutu Cervantes, stánek Brit-
ské rady či amerického velvyslanectví. 
Čtenářů tu bylo tolik, že v ulič-
kách mezi stánky se téměř 
nedalo projít – a to je pro 
mě hlavní známka dobré-

ho veletrhu. Chyběli tu ale malí nakla-
datelé. A není divu, protože nejmenší 
možný stánek měl 9 m2 a stál 1 000 eur 
(v Albánii i Kosovu je průměrný měsíč-
ní plat 250 až 300 eur a průměrná cena 
knihy se pohybuje mezi 6–8 eury). Také 
zde bylo málo prostor pro doprovodné 
programy. Přímo mezi stánky bylo jen 
jedno malé pódium velkého albánského 
nakladatelství Toena.

Dějištěm veletrhu byl kongresový palác. 
To zní velkolepě do té doby, než si uvě-

domíme, že kongres znamená i sjezd. 
Ano, palác byl postaven v sedmdesá-
tých letech pro sjezdy albánské komu-
nistické strany. Veletrh se vlastně konal 
v jeho mohutném dvoupatrovém foyer 
s impozantními schodišti a mramoro-

vými podlahami. Řada programů 
se konala v salonku přímo 

v paláci, kde údajně 
kdysi probíhala zase-

dání politbyra albánské komunistické 
strany. Konala se tam i prezentace mé 
knížky a prý jsem seděla na místě dik-
tátora envera Hodži. To mě sice moc 
netěšilo, ale větší starost mi dělalo, že 
salonek byl od veletrhu oddělen bludiš-
těm chodeb a bylo dost těžké najít do něj 
cestu. Přesto si sem cestu našlo hodně 
lidí a mezi nimi i mnoho mladých (na-
kladatel mi ale později s povzdechem 
tvrdil, že většina z nich byli jeho známí 
a knihu od něho vymámili zadarmo). 

Pokračování na s. 16

aneb O vydání české knihy v Kosovu
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Dokončení ze s. 15

Česká literatura v Albánii
Prezentaci pořádalo nakladatelství OM 
ve spolupráci s albánským PeN klubem 
a bohužel bez většího zájmu českého 
velvyslanectví v Tiraně, zato s výraznou 
a laskavou podporou Českého centra 
v Sofii. Zaznělo při ní mnoho hezkých 
(aspoň doufám) albánských slov o mé 
knize a zazněla také jména několika 
zde známých českých autorů. Nebylo 
jich mnoho: Jaroslav Hašek (Dobrý vo-
ják Švejk zde vyšel už v padesátých le-
tech dvacátého století), Milan Kundera 
( jako všude jinde ve světě, ale zároveň 
jako důkaz historických paradoxů: prv-
ní albánské překlady Kunderových děl 
vycházely v Kosovu v osmdesátých le-

tech dvacátého století, kdy u nás byly 
ještě přísně zakázané), Miloš Forman 
(nedávno vyšel albánsky jeho velký 
knižní rozhovor s Janem Novákem) 
a Pražský lingvistický kroužek. Bylo by 

dobře, kdyby k nim brzy přibyla další, 
současnější jména. 

Nakladatelství OM by chtělo ve vydá-
vání české literatury pokračovat. Před-
pokladem je nejen úspěch mé knihy 
(úspěch tady ale také znamená něco 
jiného než v Česku – už sto prodaných 
výtisků během prvního roku je prý 
dobrý výsledek), ale zejména podpora 
z České republiky. Požadované částky 
na překlad a vydání jedné knihy nejsou 
vysoké, od jednoho do dvou tisíc eur. To 
je nepoměrně méně, než české daňové 
poplatníky stálo nevydařené albánské 
dobrodružství ČeZ. Vydané knihy by 
možná k zájmu o Českou republiku a ší-
ření jejího dobrého jména přispěly pod-
statně víc.

Cuba
záštita japonského meče

Jakub Zeman

���の鍔

Tsuba
The Japanese Sword guards

Jaroslav Císař
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samurajských 
mečů

 společnost Bušidó vznikla v březnu 
2010. Jejím cílem je přibližovat široké 
veřejnosti historii starého Japonska. 

stala se tak i knižním vydavatelem. 
Její výpravná fotografická publikace  

o cubě je jedním z jejích prvních počinů.

Japonský meč (nihontó) se ve své 
klasické podobě objevil v 10. sto-
letí. Vývoj cub, tj. záštit samuraj-
ského meče, ze kterých se vývo-

jem z pouhé ochrany ruky před 
soupeřovou čepelí stal oz-
dobný artefakt vyjadřují-
cí postavení a osobnost 
jeho nositele, se za-
vršil v 19. století, kdy 
už pak pokračovala 
jejich produkce jako 
čistě dekorativních 
předmětů hlavně pro 
evropské a americké 

sběratele. Dekorace cuby představuje 
i pootevřené okno do duchovního svě-
ta starého Japonska. Suplovaly rovněž 
magickou sílu talismanu (mamorimo-

no) včetně použití jinotaj-
ných symbolů, nezřídka 

inspirovaných i čín-
skou kulturou.

Publikace o tom 
přináší celou řa-
du důkazů. Foto-
dokumentaci cub 
z období od 15. až 

po 19. století vždy 
doprovází podrob-

ný popis i s ekvivalentem 
názvu dané cuby v ja-
ponštině a angličtině. 
Pro neodborníka bude 
jistým oříškem slovník 

termínů, pokud si jej 
nebudete chtít přečíst 

jako souvislý text. Není to-
tiž řazen abecedně, ale podle 

čtyř nadřazených tematických celků, 
pod nimiž se nacházejí jednotlivá hesla, 
ovšem opět seřazená věcně.    
Publikaci připravili na slovo vzatí 
odborníci v dané problematice. Au-
tor textu Jakub Zeman je kurátorem 
Asijských sbírek Národní galerie se 
specializací na mečové záštity a pří-
slušenství a mj. také dlouholetý člen 
Česko-japonské společnosti. Jeho že-
nou je japonská cembalistka Kayoko 
Fukuda. Fotografka Ivana Matějková 
Havlíková absolvovala katedru foto-
grafie FAMU; specializuje se na foto-
grafii šperku a architektury a zastupu-
je Asociaci profesionálních fotografů 
ČR ve Federaci evropských profesio-
nálních fotografů. Radovan Banert je 
sběratelem a badatelem v oblasti zá-
štit japonských mečů a věnuje se také 
jejich restaurátorství.   
Milovníky militárií a asijského umění 
kniha bezpochyby zaujme. Loni se do-
čkala dotisku. Bohužel i tentokrát bez 
pevné vazby. 

Jakub Zeman: Cuba – záštita japonského 
meče. Tsuba – The Japanese Sword Gu-
ard. Nihontó no cuba. Foto: Ivana Matějková 
Havlíková. Doplněk – Radovan Banert:  Histo-
rie školy Kinai z Ečizenu.  
Praha, Bušidó  2010. 158 s. (www.busido.cz)
Doporučená cena: 890  Kč
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Indigový řetěz příběhů

K niha Indigové pohádky 
obsahuje devět pohá-
dek o tom, jak být silný, 
ale kouzla v nich nejsou. 
Síla osobních příběhů by 

se měla stát zdrojem zajímavé inspira-
ce pro ostatní. A to je i hlavní poselství 
dané publikace, která se na to snaží 
upozornit. Každá pohádka-příběh je 
založena na celostránkových ilustra-
cích a každou pohádku ilustroval jiný 
ilustrátor. Není to ale žádná útlá kní-
žečka, ale poctivá stostránková kniha 
formátu 27 x 23 cm, připravená svými 
tvůrci s velkým zaujetím a chutí jak po 
obsahové, tak technické stránce. 
Autoři se rozhodli oslovit případné 
čtenáře formou speciálního serveru 
(www.startovac.cz/projekty/indigo-
ve-pohadky), který umožňuje, aby si 
potenciální kupci  mohli knihu před-
objednat. Zároveň tak sondovali, zda 
má šanci zaujmout, kolik bude zájem-
ců o koupi, a tomu mohli přizpůsobit 

výši nákladu při zachování maximální 
kvality (uvažovalo se o 1 000 kusech). 

Indigový řetěz
Vydavatelé se rovněž roz-
hodli, že knihu věnují i do 
všech dětských domovů 
v ČR, kterých je v součas-
nosti 148. Usoudili tak 
podle tematiky publikace. 
Pohádky-příběhy pojed-
návají o tom, jak být silný, 
jak vzdorovat překážkám 
osudu, takže tematicky 
korespondují s prostře-
dím, které obklopuje obyvatele dět-
ských domovů. 
Za tímto účelem vymysleli projekt tzv. 
Indigového řetězu. Jeho princip spo-
čívá v tom, že se může zapojit kdoko-
li, kdo bude ochoten se podělit o svá 
předsevzetí, jak se aktuálně chtějí 
změnit, změnili, něco ve svém přístu-
pu k životu vylepšili, jak na sobě zapra-

covali, poprali se s nepřízní osudu. Po-
tom jen stačí zaregistrovat se na výše 
uvedeném portálu a napsat sem svůj 

příběh. Vydavatelé pak za 
každý takový příběh za-
šlou do jednoho dětského 
domova knihu Indigových 
pohádek. Chtějí se tak za-
pojit i do akce „knihy do 
dětských domovů“. Díky 
tomuto projektu se tedy 
knihy dostanou nejen do 
dětských domovů, ale 
mnoho lidí bude upozor-
něno a může si uvědo-

mit, že skutečná změna začíná u nich 
a v nich samotných…

Mia Svobodová: Indigové pohádky. 
Il. A. Vegrová, Z. Morávková, M. Šulcová, 
L. Rusalka Netíková, I. Barela, L. Blaževská, 
V. Pucharová, L. Hudec, R. Nádvorníková.
Praha, vlastní náklad  2013. 106 s.
Doporučená cena: 350 Kč

Osudy vzniku a poslání 
některých knih jsou neuvě-

řitelné, takže je možné je 
považovat téměř za po-

hádku. Za osmero horami 
a řekami v česku tak vlast-
ním nákladem ve spoluprá-

ci autorky Mii svobodové 
a devíti ilustrátorů před 

Vánocemi 2013 vyšla kniha 
indigové pohádky, které 
vlastně ani tak úplně po-

hádkami nejsou…  

Jaroslav 
Císař
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Obrázek Alice Vegrové k pohádce Jak Bumbác dostal šišku



Obrázek Zdenky 

Morávkové 

k pohádce Jak 

Jácinka moc 

chtěla malovat



Obrázek Ištabely 

Barely k pohádce 

Jak prasátka 

hrála na babu



18 leden 2014 i kniha je výrobek

Kniha vždycky potěší – 
starý předvánoční slogan 

ve výlohách knihkupců 
je jistě pravdivý. Krásná 

kniha jako umělecký objekt 
– potěší mnohonásobně 

víc. a takové mohou vidět 
návštěvníci Muzea knižní 

vazby v lokti.

Muzeum    
knižní 
vazby

L oket je znám svým hradem, 
který se již 800 let tyčí nad 
městečkem. Také svou 
porcelánkou, jejíž výrobky 
má mnoho z nás doma. Ale 

porcelánka epiag zanikla v 90. letech… 
Milovníky krásných knih nebo nápadité 
a precizní práce vůbec potěší také expo-
zice umělecké knižní vazby při Městské 
knihovně v Lokti. Sídlí přímo na náměstí; 
krátká odbočka do budovy radnice přine-
se pěkné podívání a potěšení. Je otevřeno 
i o víkendu, kdy se na výlety jezdí nejčas-
těji. 

Proč se knižní vazba uchytila 
právě v lokti?
Počátkem 90. let se mnozí Češi přijíž-
děli z emigrace podívat na svou vlast. 
Byli mezi nimi i manželé Sobotovi, 
kteří žili a pracovali dlouhou řadu let 
v USA. Jejich práce tam byla naprosto 
podivuhodná. Jan Sobota byl knihva-
zač, a to zcela výjimečný. A to také bylo 
jeho povolání v USA, tím se živil, a tím 
tam získal neobyčejný věhlas. Vyučo-
val také na tamní umělecké univerzitě. 
Knižní vazbu pojal jako svébytné umě-
lecké dílo inspirované zpracovávanou 
knihou. Touto tvorbou si v USA získal 
značné renomé i úspěch. Jeho paní  
dr. Jarmila Sobotová, psycholožka, za-
čala manželovi pomáhat. Tato práce ji 
strhla natolik, že se jí začala věnovat 
i ona. Po čase získala díky své kreativitě 

mezi knihaři také velmi dobré jméno.
Návštěvy domoviny se změnily v roce 
1996 v trvalý pobyt a Sobotovi se usadili 
v malebném městečku Loket nedaleko 
Karlových Varů, odkud kdysi vyjeli do 
světa. Tady tvořili svá díla a dílka, pra-
videlně se vraceli do USA, vystavovali 
a vyučovali na obou stranách oceánu.

V Česku iniciovali založení profesního 
Společenstva českých knihařů. Z Ameri-
ky bylo pro ně naprostou samozřejmostí 
se sdružovat, zatímco v našich zemích 
se spolkové aktivity teprve rozjížděly. 

V 90. letech začalo Společenstvo pořá-
dat pravidelné Trienále knižní vazby. Už 
XIV. Trienále umělecké knižní vazby se 
konalo loni v Plzni od června do začátku 
srpna. Jeho součástí je vždy výstava kniž-
ních vazeb a seminář, probírající nejen 
toto téma, ale diskutuje se a předvádí 
i restaurování knih. Společenstvo také 
vydává Občasník. I to je inspirace z USA, 
kde knihaři vydávají časopis Biblio (!).

Jak vznikla expozice?
Práce Společenstva se posunula v roce 
2001. Město Loket se po rekonstrukci 

Jana VRáNKOVá
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Pohled do expozice s ukázkami autorských prací předních českých knihařů
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Černé věže rozhodlo, že v ní 
vystaví výsledky umělecké 
práce knihvazačů. expozice 
byla postavená především 
pro potřeby prezentace prá-
ce manželů Sobotových, je-
jich známých a spolupracovníků. Bylo 
to dané především tím, že tato ve svě-
tě ojedinělá expozice umělecké knižní 
vazby by nemohla vzniknout bez nad-
šenců. Knihaři věnovali svá díla muzeu 
zdarma, a tak vznikla expozice Knižní 
vazba v proměnách věků. K jejímu 
vybudování pomohli i místní občané. 

Vyrobili výstavní fundus, pra-
covali na všech přípravných 
pracích.
 
Ve třetím roce svého trvání 
se expozice umělecké kniž-

ní vazby přestěhovala z Černé věže do 
krásných prostor v přízemí raně barok-
ní loketské radnice. K plánovanému 
založení muzea zatím nedošlo... Mimo 
knižních vazeb samotných je tam k vi-
dění také množství nářadí, nástrojů, 
několik strojů – předměty, které slouží 
k vazbě knih. Takovou specializovanou 

stálou výstavu nenajdete nikde na světě! 
Stojí za to podívat se, jak různě mohou 
vypadat knihy, když je dostane do ru-
kou opravdový umělec. Sbírka knižních 
vazeb je už tak rozsáhlá, že se mohou ve 
vitrínách po čase obměňovat. Ve sbírce 
jsou zastoupeny i práce knihařů z Ang-
lie, Japonska, Španělska, Rakouska a do-
konce i z Tibetu. Autorské výstavy zde 
mívají také knihaři z jiných zemí. V září 
minulého roku zde probíhala výstava 
prací Heleny Klinerové Knihy vázané 
srdcem.

Jak vypadá práce sobotových 
dnes? 
Jan Sobota, bohužel, v roce 2012 ze-
mřel a knihařské aktivity převzala jeho 
paní Jarmila. Město, jako uznání práce 
světově proslulého knihaře, po něm 
pojmenovalo uličku. Paní Sobotová tak 
dnes bydlí v Sobotově ulici a vytváří 
stále krásné knížky, pokračuje v pořá-
dání seminářů pro knihaře. Ti sem jezdí 
nejen z celého Česka, ale i z Ameriky, 
aby se naučili nové a zajímavé techni-
ky, které jim paní Sobotová může zpro-
středkovat. A aby – jak ona říká – se pře-
svědčili o své vlastní zručnosti. Sama se 
účastní akcí v USA (pokud si na ně svým 
uměním vydělá). Sobotovo knihařství 
na náměstí v Lokti stále existuje, vede 
je syn Radek. Tak úžasná díla, jako dělal 
jeho otec, bohužel, už nevytváří…

Paní Sobotová občas pořádá výstavu 
a zvažuje, jak vytvořit něco trvalejšího 
– katalog knižních vazeb. Ten sen se jí 
zřejmě nikdy nesplní… Vydat pěkný 
obrazový katalog vlastním nákladem je 
nad její finanční možnosti a na grant je 
to zase malá práce. Nebo znáte nějaké-
ho sponzora? 

Knihovna s expozicí knižní vazby spo-
lečně s královským hradem Loket, to 
už je pádným důvodem k tomu, abyste 
se vydali na opravdu hezký výlet. Jste 
srdečně zváni! 

Expozice knižní vazby Městské knihovny 
loket má otevřeno
Po: 10–18, Út-Čt: 12–18, Pá: zavřeno
So-Ne: 10–12 a 13–17 
(+ 420 352 684 229; kniznivazba@mkloket.cz)
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180
tolik exponátů už 
obsahuje sbírka 
knižních vazeb.

Město, jako uznání práce světově 
proslulého knihaře, po něm po-
jmenovalo uličku. Paní sobotová 
tak dnes bydlí v sobotově ulici…

Kniha jako hrad
 – ukázka  práce J. Soboty



čeština pro tenhle druh knih 
nemá tak jasné a reliéfní 

označení jako např. angličtina 
(non-fiction) nebo i němčina 
(sachliteratur). Podle socio-

demografických charakteris-
tik ji mají o něco raději muži 

než ženy.
 

Jiří TRáVNíčEK

20 leden 2014 kriticky o knihách – literatura faktu

L iteratury faktu se celosvě-
tově vydává hodně a u nás 
se také hojně překládá, při-
čemž její podoby vykazují 
značnou pestrost, jakož 

i přizpůsobivost. Snad by se dalo dokon-
ce říci, že máme co činit s jakousi žánro-
vou amébou. Dost často se k této litera-
tuře dostáváme ve starším věku, tedy 
v čase, kdy naopak opouštíme beletrii. 
Proč číst vymyšlené příběhy, když je ko-
lem nás tolik skutečných? 

fakta z nedávné historie
Začněme Hovory se spodinou, které po-
řídil liao I-wu (přel. Zuzana Li, Mla-
dá fronta). Jde o 25 rozhovorů s lidmi 
z okraje čínské společnosti, a to z pro-
vincie S´-čchuan. Autor, který byl mj. 
odsouzen po roce 1989 na 
čtyři roky, vyzpovídal  sto-
letého mnicha, maskéra 
mrtvých, prostitutku, ale 
též např. bývalého rudé-
ho gardistu. Nahlížíme 
tak zdola na dějiny Číny 
od konce 40. let až po 
současný „komunistický 
turbokapitalismus“. Jsou 
to svědectví tvrdá, často 
i otřesná, líčící např. ka-
nibalismus ( jedení dětí) 

Svědkové    i

v období tzv. Velkého sko-
ku, hladomor téhož ob-
dobí, kdy lidé jedli hlínu 
a poté z ní dostávali smr-
telná krvácení, barbarství 
Kulturní revoluce, upálení 
ženy, které spáchala její 
vlastní rodina, a to kvůli 
podezření, že je nakažená 
leprou. Velmi zblízka jsou popsána vě-
zení se všemi různými praktikami „pře-
výchovy“ a ponižování, zejména od 
spoluvězňů. Velkou předností knihy je, 
že autor dává hlas všem stranám, tedy 
i bývalým prominentům. Dochází i na 
líčení současné situace, kterou většina 
zpovídaných nehodnotí nijak příznivě 
(„lidi už nespojuje nic než peníze“). 
Tato kniha věru nedostatkem látky ne-

trpí, ale nutno ocenit i au-
torovu vnímavost, tedy 
fakt, kolik různých osudů 
dokázal přivést k hlasu, jak 
jim uměl naslouchat.     

Australská autorka Anna 
Funder/ová/ sepsala něco 
jako reportáž na téma Sta-
si, tedy tajné policie bývalé 
Německé demokratické 
republiky – Stasiland. Pří-
běhy ze země za berlínskou 

zdí (přel. Kristina Zdi-
chyncová, Slovart). Jde 
o líčení autorčiných poby-
tů již ve sjednoceném Ně-
mecku, při nichž se snažila 
zmapovat osudy lidí, které 
Stasi perzekvovala. Střída-
jí se polohy věcné s těmi 
zcela osobními. Je vidět, 

že někteří zpovídaní dokázali zvídavou 
Australanku vtáhnout do svých životů 
víc, než si zřejmě autorka na počátku 
představovala. Tento žánrový a stylový 
hybrid však nevadí. Co však přece je-
nom poněkud překáží, je často až příliš-
ná pozornost, již autorka věnuje sama 
sobě: co dělala, cítila, kam cestovala. 
Zejména ve vztahu k osudům lidí po-
nižovaných komunistickým režimem 
a jeho vševládným aparátem se tohle 
jeví poněkud necudně.

sociologické hodnocení světa
A nyní přece jenom do vlídnějších exis-
tenciálních poloh – Peter l. Berger: 
Dobrodružství náhodného sociologa. Jak 
vysvětlit svět, a přitom nenudit (přel. Jiří 
Ogrocký, CDK). Žádná hrůza ani pro-
následování, nýbrž životopisná zpověď 
jedné z největších současných osob-
ností sociologie a vůbec i intelektuální-
ho života. Životopisné děje se ale často kr
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ztrácejí v úvahách na klíčová témata 
autorovy práce, jimiž jsou především 
náboženství, modernita, postavení so-
ciologie („dobrá sociologie je příbuzná 
dobrým románům“). Autor je  specific-
kou směsí středoevropského 
skeptika co do původu a ame-
rického akademika co do 
profese. Jeho vzpomínky lze 
uvítat i jako hlas nad osudem 
kapitalismu v naší době. Přes 
všechny nedostatky jde pod-
le Bergera o jediný fungující 
ekonomický model. Stejně 
vítaný je i jeho hlas na téma 
sekularizace. Berger ji odmí-
tá spojovat pouze s westernizací a také 
s evropským modelem jako modelem 
univerzálním: „Amerika je nábožen-
ská – tak jako většina světa. To evropa 
je velkou výjimkou.“ Promlouvá k nám 
člověk, jemuž je sociologie nikoli ná-

strojem, jak skrytě prosazovat ideolo-
gie, či dokonce nástrojem politického 
boje, ale nekončící fascinací „rozmani-
tostí lidského světa a úsilím mu poro-
zumět“. Moudrá a silná kniha. 

Z rozhovorů a osobních 
svědectví… 
A máme tu knižní rozhovor, žánr, který 
se nám věru rozmohl: Marek orko Vá-
cha – Karel Satoria: Život je sacra zají-
mavej (Cesta). Rozprávějí 
spolu dva přátelé, kteří jsou 
zároveň kněžími. Z taza-
tele se mezitím stačila stát 
téměř až mediální hvězda,  
tázaný zase prošel zkuše-
ností zcela mimořádnou 
– a sice dlouholetým po-
bytem v trapistickém kláš-
teře ve Francii, obklopen 
tichem a ponořen do kon-
templace. To vše s úkolem 
sestoupit co nejhlouběji do 

modlitby. Tento úkol sám Satoria s od-
stupem vyhodnocuje spíše jako zklamá-
ní. Rozhovor však nabízí i jiná témata: 
postavení současné církve, smysl celi-
bátu, život v klášteře, nejvíce však do-

chází na téma modlitby – čím 
je, co je jejím základem, čemu 
nás učí: „Modlím se proto, 
abych modlitbou zdomác-
něl v kontemplativní poloze 
mysli.“ Mezi oběma to krásně 
jiskří souzněním i smyslem, 
ale nikoli předzjednanou har-
monií. Kniha, která dokáže 
velmi podmanivě měnit po-
lohy – od snad až bodré rado-

sti z čistého povídání, přes věcné partie 
až k polohám naprosté koncentrace 
a kontemplativního ztišení.

Karel Satoria v jenom místě cituje Mar-
tina Heideggera: „Nauč se děkovat, 

to tě naučí myslet.“ Nuže – vzhůru na 
něj. Vyšlo několik útlých knížeček jeho 
pozdních rozhovorů. Tím nejslavněj-
ším je rozhovor pro časopis Spiegel „Už 
jenom nějaký bůh nás může zachránit“ 
(přel. Ivan Chvatík, OIKOYMeNH). 
Autor trval na tom, aby rozhovor vyšel 
až po jeho smrti, třebaže byl pořízen 
o deset let dříve. Slavný filozof v něm 
prolomil bariéru mlčení a odhodlal se 
mluvit na téma své spolupráce s nacis-

tickým režimem. Kolabo-
roval, či nekolaboroval? 
– to je, oč tu běží. Vyznění 
je nejasné a nejednoznač-
né. Obsahově je Heidegger 
v důvodech, jež uvádí, do-
cela přesvědčivý: nešlo to 
jinak, bránil se daleko hor-
ším tlakům, a když viděl, 
kam se věci řítí, tak po roce 
úřad složil, kde to šlo, po-
máhal. Nepřesvědčivý je 
však tón, v němž svou ob-

hajobu vede: jistá zaťatost, neschopnost 
hlubší sebereflexe, vytěsňování nepří-
jemného. Kromě tohoto tématu dochá-
zí i na témata jiná: postavení filozofie 
v současné době, vytěsňování myšlení, 
destruktivnost moderního umění. Na-
črtnuta je vize velkého soumraku.

Nemůže ovšemže chybět něco z řady 
Paměť nakladatelství Academia – Josef 

P. l. Berger je  specifickou směsí středoevropského 
skeptika co do původu a amerického akademika co 
do profese. Jeho vzpomínky lze uvítat i jako hlas nad 
osudem kapitalismu v naší době.

Forbelský: Svět se mnou, svět beze mě. 
Hispanista, překladatel ze španělštiny 
a vysokoškolský učitel prochází svůj 
životaběh, hodně se věnuje dětství ve 
středočeské vesničce Skřivany, studiu, 
ale asi nejcennější jsou partie o nor-
malizaci, v nichž byl autor odstaven na 
vedlejší kolej. Autor podává cenná svě-
dectví o alternativních společenstvích 
a určujících setkáních. Nepochybně 
důležitá kniha české hispanistiky, ale 
rovněž silná výpověď člověka, který si 
dokázal vybojovat svůj prostor navzdo-
ry několikeré nepřízni okolností. Navíc 
svědectví poctivého života ve víře.

Společný jmenovatel? Snad to, že ve 
všech případech máme co činit s kni-
hami silných výpovědí, kterým však 
nestačí pouhé „co“. Jde rovněž o výpo-
vědi osobní, ba osobité, tj. výpovědi lidí, 
kteří mají co říci, přičemž to říci i umějí. 
Čili knihy svědků, poctivých myslitelů 
i vizionářů.

Martin Heidegger (1889–1976)
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Začíná rok 2014, ale já se 

ještě vrátím k zajímavým 
titulům, které nám přines-

ly nakladatelské Vánoce 
na sklonku toho minulého. 
Tyhle knížky budou určitě 

patřit k oblíbené dětské 
četbě nejen na začátku 

roku nového.  

alice KOšKOVá

M áte rádi seznamy, en-
cyklopedie, slovníky? 
Možná je to tak trochu 
postižení knihovnickým 

povoláním, ale už od dětství miluji pře-
hledy, soupisy, seznamy – a to všeho 
možného. Pokud zůstaneme u knih, 
ráda bych upozornila na významnou 
novinku z nakladatelství Albatros. Ko-
lektiv autorů pod vedením Pavla Man-
dyse připravil lexikon 2 x 101 knih pro 
děti a mládež. Jednotlivým autorům je 
věnována vždy jedna dvoustrana, kte-
rá obsahuje stručná životopisná data 
a rozbor vybrané knihy daného autora. 
Hesla jsou řazena chronologicky a za-
hrnují tvorbu pro děti a mládež od roku 
1825 až do současnosti. Vybrat 202 kní-
žek samozřejmě znamená opomenout 
všechny ostatní, každý výběr je do jisté 
míry subjektivní. Nicméně spolupráce  
kolektivu odborníků je zárukou kva-
litního výběru. A vůbec, přesvědčte se 
sami. Při listování touto knihou si mož-
ná vzpomenete, co jste četli v dětství, 

možná se inspirujete, co nabídnout 
k četbě svým dětem a vnukům.

První čtení
Předškolákům a začínajícím čtenářům 
je určena půvabná knížka Pavly Krám-
ské Kluk a Měsíc. Malý Míša už ví, kdy je 
čas jít spát, maminka mu každý večer 
před usnutím předčítá pohádky. Jenže 
když svítí úplněk, nemá Míša zrovna 
klidné spaní. A v noci vypadá všechno 
jinak než ve dne – tajemně a nebezpeč-
ně. Míša potkává obry i jiné strašidelné 
postavy, jak pozná, co je skutečné a co 
jen sen? Knížku s celostránkovými ilu-
stracemi Tomáše Řízka vydalo nakla-
datelství Baset.

Také autorská kniha ilustrátora Jiřího 
Fixla Všechno letí, milé děti z nakladatel-
ství Studio efef je určena nejmladším 

čtenářům.  Knížka obsahuje soubor jed-
noduchých textů ve formě malovaného 
čtení, pohádek, básniček a obrázkových 
příběhů. Nedílnou součástí příběhů je 
mnoho veselých ilustrací. Na stránkách 
knížky poletují ptáci a motýli stejně 
jako draci, čerti, ježibaby či andělé.

Četba pro mladší školní věk
Helena lehečková v knížce Meluzína Se-
verýna vypráví třináct pohádek o lidských 
nedostatcích, jako je chamtivost, lenost, 
tvrdohlavost, závist, pýcha či hloupost. 
Hrdiny jednotlivých příběhů jsou české 
nadpřirozené bytosti lesů, řek a skal: me-
luzína, vodník, čert, skřítek, čarodějnice, 
permoník, víla. A především Meluzína 

Severýna, která dohlíží na pořádek v pří-
rodě a ztřeštěně napravuje největší křiv-
dy. Pohádkovou knížku ilustrovala lucie 
dvořáková, vydal Knižní klub.

Oblíbený hrdina dětské knihy Dobro-
družství Billa Madlafouska a jeho přátelé 
Madla, Bedna a Bůček se vracejí v nové 
knize davida laňky Průšvihy Billa Mad-
lafouska. Všichni jsou o rok starší a jako 
čtvrťáci se už cítí náležitě dospělí. Bil-
lova malá sestra povyrostla a mluví, 
kudy chodí, a chodí všude tam, kam on. 
Ale i když má tohle mimino neustále za 
patami, dobrodružství se Billovi a jeho 
partě nevyhýbají. Jen vždycky skončí, 
jak už název napovídá – průšvihem. 
Pokračování Billových dobrodružství 
ilustrovala Markéta Vydrová, vydalo 
nakladatelství NoLimits.
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Příběh Cesta svatým Vít-ahem evy Pr-
chalové je určen dětem, ale i vnímavým 
dospělým, kteří neztratili schopnost 
imaginace. Bratři Amos a Vilém díky 
starému výtahu v jejich domě, který se 
ukáže být kouzelným, cestují do fan-
tastických míst. Mohlo by to celé zůstat 
jen úžasným dobrodružstvím, kdyby 
se všechno nečekaně nezkomplikovalo 
v okamžiku, kdy se na jedné takové ces-
tě do „jiného světa“ ztratí jejich kama-
rádka Arna Marná a nevrátí se zpátky do 
reality. Knihu s ilustracemi lely Geis-
lerové vydalo nakladatelství Meander 
v edici Modrý slon.

Leonu Leysonovi, narozenému jako Leib 
Lejzon, bylo teprve deset let, když na-
cisté obsadili Polsko a jeho rodina byla 
donucena přestěhovat se do krakov-
ského ghetta. Stal se  jedním z tisícovky 
„Schindlerových“ Židů a nejmladší oso-
bou na jeho seznamu. S velkou dávkou 
štěstí, houževnatosti a odvahy Leyson 
přežil sadismus nacistů společně s mat-
kou, otcem a dvěma ze čtyř sourozenců. 
Leysonovo vyprávění je plné vděku za to, 
že přežil, namísto vzteku na to, co vše mu 

loval pohádky a mnoho jich také ilustro-
val. Vždy do jedné stránky vkreslil celý 
příběh do všech detailů. Jana Semelko-
vá vybrala a upravila šest z těchto pohá-
dek, které napsali Karel Jaromír erben, 
Božena Němcová, Václav Říha, bratři 
Grimmové a vydala je pod názvem Al-
šovy pohádky v nakladatelství JaS. Na-
jdeme zde statečné rytíře, nebojácné 
mladíky, spanilé princezny, nelítostné 
loupežníky, odvážná zvířátka, několik 
hastrmanů a jednoho krutého lidojeda. 

A ještě jednu knížku si nenechte ujít. 
Nakladatelství Albatros vydává nestár-

Pozn.: Všechny 
uvedené knížky si 
můžete pro-
hlédnout také ve 
studovně Sukovy 
studijní knihovny 
literatury pro mlá-
dež (Mikulandská 5, 
Praha 1). 

Autorka je pracov-
nicí Sukovy studijní 
knihovny literatury 
pro mládež. 

V červenci 2013 uplynulo sto let od úmrtí Mikoláše 
alše. aleš miloval pohádky a mnoho jich také ilustroval. 
Vždy do jedné stránky vkreslil celý příběh do všech 
detailů.

válka vzala. Knihu přečtete jedním de-
chem, je krásná i při všech těch hrůzách, 
které popisuje. 

Kdo nikdy nežil pod jednou střechou 
s kočkou domácí, nedokáže doopravdy 
pochopit, proč staří egypťané tyto malé 
šelmy uctívali podobně jako opice nebo 
krokodýly. Jana oščádalová v knížce 
Kočičiny věrně popisuje soužití s nezá-
vislým stvořením, jakým nesporně kaž-
dá kočka je. Sedmdesát příběhů o kočce 
Tači zapisovala autorka řadu let: od 
kotěcích skopičin po pubertální roz-
vernosti. Prý si nemusela nic vymýšlet, 
stačilo pozorovat. Knížku s ilustracemi 
Markéty Vydrové vydalo nakladatel-
ství Triton v edici Laskavé čtení.

Přečtěte si s dětmi
V červenci 2013 uplynulo sto let od 
úmrtí Mikoláše Alše. Tak trochu jako 
bychom na výročí tohoto významného 
malíře a ilustrátora zapomněli. Aleš mi-

noucí příběh Antoina de Saint-exupé-
ryho Malý princ (v překladu Zdeňky 
Stavinohové) jako velkou obrazovou 
knihu. Po jejím otevření na čtenáře vy-
skočí rozevírací obrázky. Ale nenechte 
se mýlit podtitulem „obrazová kniha“. 
Kromě úžasně zpracovaných původ-
ních obrázků je v tomto vydání zacho-
ván kompletní exupéryho text. A tak se 
v této podobě nesmrtelný příběh stává 
krásným dárkem pro všechny, kdo Ma-
lého prince milují, byť už v jejich knihov-
ničce své místo má. 

Užijte si s novými knížkami hodně ra-
dosti i v novém roce.

Četba pro starší školní věk
Autobiografický příběh kluka ze Schind- 
lerova seznamu vypráví leon leyson 
v knize Chlapec na dřevěné bedně (pře-
ložil Petr Mikeš, vydala Fortuna Libri). 
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I niciátorem a donátorem pro-
jektu je bývalý ředitel ČeZu 
Martin Roman. Jsou v něm 
zapojení čtenáři tří kategorií: 
první stupeň a druhý stupeň zá-

kladní školy a střední škola. O rozdělení 
pomoci rozhodují právě dětští čtenáři. 
Každý z nich, který se zaregistruje na 
webových stránkách projektu, přečte 
některou z doporučených knih a správ-
ně zodpoví kontrolní otázky k dané 
knize, získává kredit 50 korun. Ten pak 
věnuje na některou z nabízených kon-
krétních charitativních akcí. Charity 
navrhují oslovené dobročinné organi-
zace a partneři projektu. 

Příležitost pro mladou 
generaci
Knihy zařazené do projektu se vybíra-
ly mimo jiné v celorepublikové anketě 
o nejlepší dětskou knihu. V odborné 
porotě, která knihy navrhovala, byly 
osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Ma-
rek eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček 
a Martin Roman. Tito lidé jsou zároveň 
i ambasadory projektu; dalším z amba-
sadorů je např. také herec Vojtěch Dyk. 
Knihy na seznamu postupně přibýva-
jí. Cílem projektu Čtení pomáhá není 
„suplovat“ povinnou či doporučenou 
školní četbu, ale nabídnout dětem re-
prezentativní soubor kvalitních knih od 
„klasiky“ až po aktuální tvorbu tak, aby 
si každý mohl vybrat. 

Jednou za rok se schází odborná poro-
ta, ve které jsou zastoupeni jak literáti 

Projekt na podporu čtenářství čtení 
pomáhá byl spuštěn 8. dubna 2011. Za tu 

dobu se do něj už zapojilo více než 
137 000 dětí ve věku od 6 až do 19 let. 

V čem spočívá jeho výjimečnost? Děti 
jsou k četbě motivovány virtuální finanč-
ní odměnou 50 korun, kterou však nezís-

kávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. 
Každý rok se tak na dobročinné účely 

rozdělí až 10 miliónů korun. 

Eva KRUTáKOVá 
a Jaroslav Císař

i osobnosti kulturního života zmiňo-
vaní výše, tak pedagogové a zástupci 
médií, kteří projekt podporují. Spo-
lečně pak diskutují o zařazení nových 
knih, které byly nominovány skupinou 
učitelů. Vybírají z nově vydaných knih 
pro děti a mládež, které se osvědčily 

v nominacích na ceny Magnesia Litera 
a prestižní cenu dětské knihy Zlatá stu-
ha a z nových a osvědčených překladů 
zahraniční literatury. O každé knize, 
která má být nově zařazena, se hlasuje 
a mnohdy i diskutuje. Ročně je tak do 
projektu přidáno několik desítek knih. 
„S návrhem na novou knihu může přijít 
i kterýkoliv z porotců, což se také děje. Dr-
tivá většina členů jsou současně rodiči, ně-
kteří už i prarodiči, takže mají s aktuální 

dětskou četbou vlastní zkušenosti. Tento 
systém mně osobně přijde velmi přínosný,“ 
říká k výběru nových knih spisovatelka 
Alena Ježková.

V projektu si v současné chvíli mohou 
mladí čtenáři vybírat z celkem 311 knih 
různých žánrů a čtenářské náročnosti 
podle již zmíněných tří kategorií. Na 
vydavateli nezáleží. Děti z Bullerbynu 
budou vždy Dětmi z Bullerbynu, a tak si 
čtenář může přečíst i knihu, kterou má 
doma po svých rodičích, a test vyplnit. 

Alena Ježková se s námi také podělila 
o názor na význam a smysl tohoto pro-
jektu: „Jsem přesvědčená o tom, že dokud se 
bude číst, tak peníze ze soukromých rukou 
pana Romana budou. Jsou to peníze ze sou-
kromé kapsy, nikoli firmy, a toho já si ce-
ním. Nevzpomínám si, že by to tady někdo 
za uplynulé roky udělal. Pak se mi obrovsky 
líbí propojení charity a rozvoje čtenářství. 
Přiznávám, že v počátcích tohoto projektu 
jsem moc nevěřila, že by to mohlo fungovat. 
Myslela jsem si, že to děti neosloví, ale pod-
cenila jsem je. Ony totiž na charitu jinak 
přispívat nemohou, protože nemají v rukou 
žádné reálné peníze. A chtějí mít také moc 
rozhodovat o tom, komu pomůžou. Ukáza-
lo se tak velké kouzlo, že umějí a chtějí číst, 
i když se v jejich seznamech najde spousta 
povinné četby.“

Pomoc potřebným
A jaký má zatím projekt ekonomický 
efekt? Plánovalo se, že každý rok bude 
vyčleněno 10 milionů. Ale je třeba zdů-

Oblíbenost literárních žánrů mezi žáky 
a studenty ZŠ a SŠ    

27,7

19 21,2

15,5

7,5
5,73,5
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raznit, že těch deset milionů se skládá 
po padesátikorunách. Dosud se vyčer-
palo více než 22 milionů korun. 
Alena Ježková se svěřila i se svými poci-
ty, které při svém zapojení do projektu 
získala: „Když pak vidíte, že to pomáhá 
třeba handicapovaným lidem, kteří jsou 
nějak závislí na pomoci ostatních, na růz-
ných pomůckách nebo potřebují peníze na 
operaci nebo i na rekonstrukci nějakého 
klubu seniorů, učí to děti solidaritě. Mohou 
tak přispět na slabikář pro nevidomé, který 
je drahý, nebo na vodicí psy, přispívají i na 
pomoc dětem v rozvojových zemích. Učí 

je to vlastně empatii vzhledem k slabším, 
handicapovaným nebo i starším lidem. 
Hodně mě například překvapilo, že děti 
napadne, že přispějí na klub důchodců. 
Člověk se tak sám na tom dost učí. Vidí, že 
mladá generace je stejně tak dobrá jako ty 
předešlé, ale potřebuje jen příležitosti dob-
ro uplatňovat.“

 

 
Průzkum čtení
Organizátoři Čtení pomáhá ve spolu-

práci s knihovnami provedli na pře-
lomu roku 2012 a 2013 dotazníkové 
šetření, kterého se zúčastnilo 121 
knihovníků z celé České republiky. 
„Sledovali jsme, jaké žánry jsou mezi 

mladými čtenáři nejoblíbenější, kolik 
času tráví děti a studenti v knihovnách 
a kolik knih si v průměru odnesou z jedné 
návštěvy knihovny,“ vysvětluje Alena 
Ježková. 

Jaké další poznatky z tohoto průzku-
mu vyplynuly? Nejoblíbenějšími žán-
ry mezi žáky a studenty základních 
a středních škol jsou dobrodružné pří-
běhy a detektivky, dále pak sci-fi a fan-
tasy. Na třetí příčce se umístily dívčí 
romány. Naopak nejméně často mladí 
čtenáři vyhledávají literaturu faktu 
a historickou literaturu (procentuální 
vyjádření – viz graf na s. 24). 

Mladí čtenáři v kategorii dobrodruž-
ných příběhů a detektivek si nejvíce ob-
líbili Bílého tesáka od J. Londona, v žán-
ru sci-fi a fantasy jednoznačně zvítězily 
knihy o Harry Potterovi od J. K. Rowlin-
gové. Za nejoblíbenější dívčí román čte-
náři-junioři zvolili Držkou na rohožce od 
Ivony Březinové (viz tabulka nahoře).

Průzkum využití knihoven
Průzkum Čtení pomáhá ukázal, že děti 
v knihovně nejčastěji tráví půl hodiny 
až hodinu (dvě třetiny čtenářů), pouze 
třetině dětí jedna návštěva knihovny za-
bere méně než 30 minut času. Domů si 
pak mladí čtenáři odnášejí hned několik 
knih. Necelá polovina dětí si v knihovně 
najednou půjčuje čtyři knihy a více, tře-
tina čtenářů odchází se třemi knížkami 
(viz tabulka vlevo).

Kolik knížek si v průměru půjčuje 
jeden čtenář při jedné návštěvě knihovny

1 kniha 0 %
2 knihy 24 %
3 knihy 33 %
4 knihy 22 %
5 a více knih 21 %
   zdroj: Čtení pomáhá

Nejoblíbenější knihy mezi čtenáři zapojenými do projektu Čtení pomáhá
dobrodružné příběhy a detektivky sci-fi a fantasy dívčí romány
Bílý tesák, J. London  Harry Potter a Fénixův řád,  Držkou na rohožce,
 J. K. Rowlingová I. Březinová
Záhada hlavolamu,  Harry Potter a Kámen mudrců,  Nazí, 
J. Foglar J. K. Rowlingová I. Procházková
Robinson Crusoe,  Harry Potter a Princ dvojí krve,  Malé ženy, 
D. Defoe J. K. Rowlingová L. M. Alcottová 
 zdroj: Čtení pomáhá

web: www.ctenipomaha.cz  
facebook: www.facebook.com/ctenipomaha 
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tentokrát odpovídá na otázky, které 
knihy jsou jejímu srdci nejbližší, 
rozhlasová režisérka a dramaturgyně 
Jitka škápíková.  

Málo času na 
čtení pro radost
Jitka Škápíková se ke své profesi dostala 
tak trochu oklikou. Napřed studovala herec-
tví na JAMU, to jí umožnilo dostat se do an-
gažmá ve Státním divadle v Brně. Nakonec ji 
však zlákalo studium rozhlasové a televizní 
dramaturgie. Právě tento obor se jí stal 
osudem. Po skončení studia nastoupila do 
Českého rozhlasu, kde pracovala jako dra-
maturgyně a redaktorka dokumentárních 
a literárně-dramatických pořadů. V dnešní 
době se více zaměřuje na dramaturgii a režii 
zvukových knih a patří v tomto oboru v Čes-
ku k nejvýznamnějším režisérům. 
Je rovněž autorkou několika desítek adap-
tací i původních her pro děti i dospělé, které 
realizoval Český rozhlas. Pod její taktovkou 
vznikl bezpočet rozhlasových dokumen-
tů, za které obdržela řadu ocenění doma 
i v zahraničí (např. Prix Bohemia Radio, Prix 
Futura Äke Blömström, opakovaně ocenění 
v soutěži Report…). Zároveň pravidelně 
spolupracuje s Českou televizí na pořadech 
různých žánrů pro děti i dospělé. Je také 
autorkou scénářů divadelních inscenací 
a vyšlo jí už několik knih.

Co právě čtete?
Na nočním stolku mám tři žánrově 
naprosto odlišné tituly: Svět podle Garpa, 
Rok kohouta a Zrzavého Orma. Čtu je po 
kouskách a na střídačku a trvá mi to dlouho, 
protože denně schroupám spousty stránek 
díky své práci, a tak mi na čtení pro radost 
nezbývá moc času ani sil. 

Ke které knize se stále vracíte?
Mám hluboce sentimentální vztah k jedné 
dětské knížce: Kouzelná dvířka od Aloise 
Mikulky, ta mě přivedla ke psaní. 

Jaký vztah máte k e-knihám?
Čtečku ani tablet jsem si zatím nepořídila – 
důvod viz první odpověď, ale určitě k tomu 
časem dojde. Z ryze praktické stránky je to 
úžasně pohodlná věc. 

Co právě chystáte?
Pro Českou televizi píšu scénáře k Muzi-
círování s Jitkou Molavcovou a Honzou 
Maxiánem, chystám knížku, která by měla 
nadchnout děti pro zajímavosti, záhady 
a tajemno a těším se na nový cyklus minipo-
řadů pro Český rozhlas. 

Jana 
KaisEROVá

Ambasadorka projektu A. Ježková
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jindřichohradeckého      muzea 

S oučástí prvních darů pro 
muzeum se staly také kni-
hy a rukopisy. Dodnes pa-
tří k nejcennějším a také 
nejstarším kouskům sbírky 

rukopisný „graduálník“, který daro-
val muzeu 24. listopadu 1882 jindři-
chohradecký probošt Vilém Platzer. 
Jen o několik týdnů později daroval 
Bartoloměj Skrybany jin-
dřichohradecký tisk z roku 
1757 a Hübner´s Staats-Le-
xicon z roku 1729. Zaměření 
prvních třech darovaných 
svazků je symbolické; lze 
je  považovat za první pří-
růstky a zároveň také první 
zástupce dnes existujících 
rozsáhlých sbírkových knižních fondů 
– rukopisů, jindřichohradeckých tisků 
a starých tisků. 

fond knihovny
Precizně dlouhodobě budovaná sbírko-
vá část knihovny obsahuje v současné 
době celkem 14 000 svazků a díky své-
mu původu a složení se řadí k zajíma-
vým sbírkovým celkům, které sledují 
obecnou společenskou poptávku po 
knize v celé jeho šíři. Knihy jsou pevnou 
součástí sbírek muzea, předmětem od-
borného badatelského zájmu i skvost-
nými exponáty výstav. Sbírky knihovny 
tvoří v současné době následující fondy: 

rukopisy, staré tisky, jindřichohradecké 
tisky a kramářské tisky, doplňují je sva-
té obrázky, regionální tisky, produk- 
ce jindřichohradeckých nakladatelství  
a  další artefakty knižní kultury.

Rukopisy
Fond rukopisů obsahuje více než 530 
svazků z období od 15. do 20. století. 

Převažuje náboženská a popu- 
lárně-naučná literatura. Nej-
starším rukopisem sbírky je 
latinský graduál datovaný do 
počátku 16. století. Zajímavý 
je i latinský misál z 1. poloviny 
16. století nebo Kniha hodinek 
z roku 1541. Provedením i kva-
litou vyniká bohatě ilustrova-

ný zlomek latinských oficií za zemřelé 
z 1. poloviny 17. století. Mezi více než 
šedesáti rukopisy z období 17. a 18.  sto-
letí převažují modlitební knihy s úzkým 
vztahem k jižním Čechám nebo přímo 
k Jindřichohradecku. Zaujmou nás na-
příklad bohatě zlatem zdobené výprav-
né rukopisné Modlitby dvou svatých sester 
Gertrudy a Mechtyldy z roku 1780, které 
muzeu darovala na počátku 20. století 
chovanka jindřichohradeckého špitálu. 
Téměř polovinu souboru tvoří rukopisy 
z pozůstalosti bývalé jindřichohradecké 
Landfrasovy tiskárny včetně rukopisů 
Václava Rodomila Krameria nebo Mag-
daleny Dobromily Rettigové.

Knihovna  Muzea Jindřicho-
hradecka je pevnou součástí 

muzea, s nímž se společně 
vyvíjela pro potřeby jeho 

pracovníků, badatelů a ná-
vštěvníků. O zřízení muzea 
rozhodlo městské zastupi-

telstvo 13. října 1882. Cílem 
muzea bylo „sbírati památ-

ky všeho druhu, zejména pí-
semné a umělecké ve městě 

a okolí a chrániti je před 
zkázou“.  To platí dodnes.
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štěpánka 
BěHalOVá

Martin von Cochem: Malý zlatý nebeklíč, Landfrasova tiskárna, 1796 Latinská oficia za zemřelé, 1. polovina 17. století

 Malý slabikář, Landfrasova tiskárna, polovina 19. stol.

muzejních knihoven 
působí v současné
době v ČR.
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jindřichohradeckého      muzea 

Prvotisky a staré tisky
Fond starých tisků obsahuje 3 000 svaz-
ků převážně českých, německých a la-
tinských knih vydaných do roku 1850. 
Nejstarším sbírkovým předmětem je 
prvotisk Bible kutnohorské z roku 1489. 
Z regionálního hlediska jsou nejzají-
mavější tisky se vztahem k Jindřicho-
vu Hradci a jeho okolí (dílo Bohuslava 
Balbína, Tomáše Pešiny z Čechorodu, 
Matěje Václava Štajera nebo Jana Kle-
klara). Široké spektrum témat sahá od 
teologie přes literaturu lékařskou, práv-
nickou, technickou a vojenskou, histo-

rická a vlastivědná pojednání až k lido-
vé modlitební i zábavné literatuře.

tisky z Jindřichova hradce
Základy fondu tisků z jindřichohradec-
kých tiskáren byly položeny v době, 
kdy v Jindřichově Hradci pracovala 
Landfrasova tiskárna. Dnes fond obsa-
huje téměř 3 700 tisků z 18. až 20. sto-
letí. Nejstarší tisk sbírky pochází z roku 

Precizně dlouhodobě budovaná sbírková část knihovny 
obsahuje v současné době celkem 14 000 svazků 
a díky svému původu a složení se řadí k zajímavým 
sbírkovým celkům.

Fond kramářských tisků obsahuje  
4 100 knihovních jednotek a téměř  
70 % fondu tvoří kramářské tisky z jin-
dřichohradeckých tiskáren.  Nejstar-
šími tisky sbírky jsou Dvě písničky nové 
velmi pěkné o svaté Anně tištěné v Pří-
brami roku 1726. Texty náboženských 
kramářských tisků  byly neodmyslitel-
nou součástí lidové zbožnosti,  nejví-
ce tisků je věnováno Ježíši Kristovi,  
Panně Marii a sv. Janu Nepomucké-
mu. Poutavější texty obsahují svět-
ské kramářské písně, kde se setkáme 
se zprávami o tragických událostech 
(vraždách či přírodních katastro-
fách), novinkách (například pěstování 
brambor nebo nové módní výstřelky)  
nebo s příběhy mravoličného charak-
teru. 

současnost knihovny 
Od roku 2009 jsou všechny fondy 
knihovny Muzea Jindřichohradecka 
uloženy v nových moderních depozitár-
ních prostorách. V rekonstruovaném 
objektu bývalého kláštera minoritů 
u kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově 
Hradci byla otevřena nová badatelna, 
kde jsou veřejnosti předkládány ne-
jen originální knihy, ale také digitali- 
zované tituly z muzejní knihovny. 
Knihovna pravidelně připravuje menší 
i rozsáhlé výstavy pro muzeum i další  
instituce.

 Latinský graduál, počátek 16. stoletíAtlas Novus, po 1714

Modlitby dvou svatých sester Gertrudy 

a Mechtyldy,  1780

1720 z produkce jindřichohradeckého 
tiskaře Jakeše. Obsahově převažuje pře-
devším náboženská modlitební a lidová 
zábavná literatura. Nedílnou součástí 
produkce byla periodika, např. týdeník 
Ohlas od Nežárky, který vycházel v le-
tech 1871–1942, spisy naučné a odbor-
né a tisky pro jindřichohradecké školy 
a organizace: učebnice, výroční zprávy, 
stanovy apod.  

Autorka je správ-
kyní sbírkového 
knižního fondu 
knihovny Muzea 
Jindřichohradec-
ka a členkou Ko-
mise knihovníků 
Asociace muzeí  
a galerií.
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B ez marketingu bychom se 
v záplavě elektronických 
titulů nejspíš už dávno 
utopili. Aniž bychom chtě- 
li idealizovat pohnutky 

následujících „osvědčených strategií“, 
faktem je, že fungují. A to i na nás, kte-
ří si bláhově myslíme, že jsme se ke své 
oblíbené knize na síti „proklikali“ na 
vlastní pěst. Co tedy může udělat na-
kladatel či distributor proto, aby 
jeho e-knihy byly v digitálním 
prostoru vidět? Anebo z druhé 
strany: Co všechno na nás čtená-
ře zkouší prodejci? O tom pojed-
nává následující desatero. 

1. Knihu prodává název
elektronickou rozhodně. Jen si schvál-
ně zkuste vyhledat Googlem žhavou 
poetickou novinku s názvem Básně, 
když si zrovna ne a ne vzpomenout na 
jejího autora. Stejně tak ale může zají-
mavý text diskvalifikovat i originální 
či metaforický titul, který internetové 
vyhledávače nedokážou automaticky 
spojit s obsahem, po kterém pátráte. 
Překvapivé potíže nastanou, objeví-li 
se v e-shopu překlad světoznámého 
bestselleru pod identickým názvem 
s originálem, např. Pentagram Jo Nesba. 
Vždyť koupit si levný český mobil jed-
ním kliknutím přes oceán je tak snadné 
a kdo by se zdržoval zkoumáním obsa-
hu! Pak se nebohý Američan nestačí di-
vit nad změtí diakritických „nabodení-
ček“ na displeji svého Kindlu. V lepším 
případě se mu podaří e-knihu vrátit, 

E-kniha je tu s námi již 
několik let. Z počátečního 
chaosu, obav a nedůvěry se 
na všech rovinách knižního 
trhu vylouplo více méně fun-
gující médium, které slouží 
čtenářským potřebám. Jak 
vydavatelé, tak distributoři 
přestali slovem „marketing“ 
strašit a přistoupili na fakt, 
že v případě e-knihy jde o ná-
stroj dvojnásob užitečný. 
 

lenka POříZKOVá

e-knihy za čtenáři:      taktika a prohřešky 

ovšem horká linka distributora zvoní 
od rána do večera.

2. Anotace fungují, ukázky 
méně
Zatímco uživatelé Amazonu jsou rela-
tivně zvyklí začínat svůj nákup stažením 
ukázky zdarma a teprve po jejím přečte-
ní se rozhodují, zda knihu koupí, či niko-
li, zákazníci českých e-shopů mnohem 

více riskují. Zpravidla se spokojí 
s přečtením nakladatelské ano-
tace (a tady jsou velké rezervy!). 
Důvod? Jakkoli je stahování 
ukázky jednoduché, přeci jen to 
pár minut zabere, než se objeví 

ve čtečce. U Amazonu na to vyzráli ma-
gickým tlačítkem „koupit“, které se ob-
jeví automaticky na konci reklamního 
úryvku. Kliknete a čtete dál.

3. Čtenář má rád pohodlí
Ty časy, kdy nákupu e-knihy předchá-
zela zdlouhavá registrační procedura 
(někdy dokonce papírovou poštou), 
jsou již dávno pryč. Přesto je stále co 
zlepšovat. Naposledy třeba strukturu 
žánrových sekcí na Palmknihách. Dříve 
musel čtenář prahnoucí po detektivce 
nebo sci-fi, tj. nejprodávanějších žán-
rech, zdlouhavě pátrat do třetí úrovně 
(beletrie pro dospělé – romány – sci-fi), 
nyní již nalezne odkaz na své favority na 
hlavní stránce. „Štítky jsme zavedli v květ-
nu 2012. Hned v květnu jsme vyrostli proti 
dubnu 2012 o 22 %. V červnu to bylo o 40 %, 
v červenci jsme byli na dvojnásobku dubna. 
Mimochodem, když jsem se letos na výstavě 
Svět knihy potkal s jedním konkurentem, 
tak mi říkal: ‚Pořád jsme byli nastejno. Ale 
najednou v květnu jste nám odskočili a my 
nevíme proč.‘ Tak teď už to možná vědí.“ 
Tak se svěřuje Jiří Vlček na svém blogu 
a dále vysvětluje přechod ze štítků na 
celkovou restrukturalizaci žánrů: „Při 
implementaci jsme potlačili naše nutkání 
mít žánry systematicky správně a budeme 
se konečně řídit přáním zákazníků. Dáme 
oblíbené žánry nahoru, vytvoříme nové – 
například hry na hrdiny, erotiku nebo akč-
ní fantastiku – a ten zbytek připravíme tak, 
aby byl k nalezení, ale nezabíral tolik místa 
a pozornosti.“

4. obálka tištěné knihy není 
pro web
Pokud se už čtenář dostane do správné 
sekce, podléhá při nákupu hlavně láka-
vé obálce. Málokterý nakladatel ovšem 
investuje prostředky do prověřování 
grafických návrhů pomocí eyetracke-
ru, tj. přístroje, který změří pohyb očí 
zákazníka a jeho vizuální preferenci. 
Navíc je tu skoro neřešitelný problém: 
obálka e-knihy je až na výjimky totožná 
s obálkou knihy tištěné, jenže málokte-
rá vypadá neodolatelně jak ve formátu 
A5 na polici knihkupectví, tak ve veli-
kosti poštovní známky v náhledu na 
monitoru počítače. 

5. Chyby čtenáři neodpustí
Obavy, že e-kniha s sebou nutně přine-
se snížení kvality obsahu, se zatím nijak 
nenaplnily. elektroničtí čtenáři nejsou 
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oproti těm tradičním o nic flegmatičtěj-
ší, nepozornější ani tolerantnější. Na-
opak mívají velmi silné prostředky, jak 
dát svou nespokojenost najevo – sociál-
ní sítě. Nakladatel to nemá jednoduché: 
Jestliže u formátů jako ePub může hodit 
za hlavu některé typografické detaily 
(např. konce řádků), nadře se o to více 
s technickým vybrušováním HTML kódu 
tak, aby výsledek nebudil pohoršení ani 
na nejzastaralejších přístrojích a v těch 
nejnešikovnějších zákaznických rukách.

6. E-kniha není jen doplňkem 
tištěné
Nakladatel by si měl vždy uvědomit, že 
vydává elektronickou knihu, ne tištěnou. 
Shovívavý úsměv mezi znalci vzbuzu-
je tiskové PDF vypálené na CD s hrdým 
záhlavím „elektronický zdroj“. Nehledě 
na fakt, že je pevný nosič u e-knih dávno 
překonaným začátečnickým omylem, 
i PDF může mít všechny přednosti elek-
tronické knihy. Grafik se ovšem musí 
oprostit od myšlení „po dvojstranách“ 
a začít přemýšlet v kontextech toho, co 
nabízí internet. e-kniha je bránou k ne-
přebernému množství jiných textů. 

7.  Neztrácejte důvěru
Nic se tak těžko nezískává zpět jako 
ztracená důvěra. V tomto ohledu neby-
lo zrovna nejšťastnější, když před 4 lety 
Amazon stáhl svým zákazníkům ze čte-

ček rozečtené Orwellovy knihy, protože 
zjistil, že na ně nakladatel nemá práva. 
Amazon si to dovolit může, ovšem 
v Česku by podobná aféra vrátila vývoj 
elektronického knižního trhu zase o ně-
kolik měsíců zpět.

8. Jedna distribuce nestačí
Dobu zaspali nakladatelé, kteří se do-
mnívají, že tak jako knize tištěné stačí 
e-knize jeden jediný distributor, byť 
s největším odběrem. Internetoví dis-
tributoři e-knih jsou zároveň prodejci 
a jejich pole působnosti se nepřekrýva-
jí. Platí tedy: čím více, tím lépe!

9. Čtenáři milují slevy
Tak jako u každého jiného zboží. Ovšem 
platí tu i několik psychologických záko-
nitostí. Např. nedůvěra v příliš levné 
knihy, zejména pod hranicí 50 korun, 
i když se čtenáři domnívají, že by e-kni-
ha měla stát jen zlomek ceny knihy tiš-
těné. Pokud se prodejce rozhodne ke 
slevám, měly by být časově limitované, 
jednorázové. Pak dokážou podle zkuše-
ností českých distributorů zvýšit zájem 
o e-knihy až na trojnásobek. Potíž je, že 

některá data k racionální cenové poli-
tice se jen velmi těžko získávají. V pří-
padě e-knih totiž nelze použít běžné 
statistiky počtu stahování, aby se zhod-
notil např. efekt „knih zdarma“ vs. pla-
cených. Placené e-knihy totiž čte zpra-
vidla více než jeden uživatel, zatímco 
„knihy zdarma“ mnohdy nečte ani ten, 
kdo si je stáhl. Selhávají i statistiky ob-
líbenosti jednotlivých formátů, pokud 
jsou zdarma, uživatel si často stahuje 
všechny dostupné.

10. Četba zadarmo se prodraží
Prodejci e-knih mají v rukávu řadu osvěd-
čených marketingových triků. Např. po 
vzoru Amazonu dotovat nákup čtecího 
zařízení a pak doufat, že do něj čtenáři 
začnou chtít legální obsah. Vrátíme-li se 
k Palmknihám, v listopadu nabídli čteč-
ku za pouhou 1 Kč. Ovšem má to jeden 
háček: nákup je podmíněn souběžným 
zakoupením kreditu na jejich knihy ve 
výši 3 000 Kč. Ideální způsob, jak si po-
řídit zákazníky a pojistit si jejich věrnost.
 

* * *
Proces výroby a prodeje e-knih u nás 
začal konečně fungovat a z počátečních 
porodních bolestí se zrodil systém, je-
hož protagonisté začínají tušit, jak na 
to. Otázkou je, jak jim jejich elán vydrží, 
až jednou vstoupí na náš malý český trh 
gigant Amazon…

e-knihy za čtenáři:      taktika a prohřešky 
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Je to bída psát o krachujícím trhu, který 
je materiálním základem kultury a kul-
turnosti čili prosperity národa, protože 
tam, kde se málo čte, se i málo tvoří. Je 
to už pět let, co nám zvedli (víte, kdo…) 
daň na knihy z pěti na devět procent 
a skutečně tehdy v roce 2008 ještě 
ze setrvačnosti vyšlo i nejvíce titulů 
18 000. Rok nato už o tisíc méně (tak 
citlivé je to zboží). Daň antikulturní-
ho státu nadále stoupala ve světovém 
rekordu v rychlosti až na 15 % a počet 
vydaných titulů pomalu klesal na loň-
ských (odhadem) 14 000. Nejsmutněj-
ší na celé věci je i to, že chamtivý stát 
teď vybírá na DPH méně, než když zda-
ňoval literaturu pěti procenty (Laffe-
rova slavná křivka stále platí).  

Ale nemylme se! Tahle statistika krizi 
knižního trhu nevyjeví, je totiž silně 
nadsazená, neříká nic o stoupajícím 
počtu neúspěšných titulů, jejichž po-
čet přibývá nejen tím, že se trh zmen-
šuje, ale i proto, že nakladatelé v hon-
bě za bestsellery zvyšují produkci. 
A neznáme ani počet knih prodaných 
(obrat) ani poměr knih stále více vy-
prodávaných a zlevňovaných, a tak ani 
zisk nakladatelů, jimž se snížily v krizi 
marže. Z toho, co jsem zaslechl, dvě 
velká nakladatelství nevydělala vůbec 
nic – jedno vytvořilo jen zisk z vlastní 
distribuční firmy, druhé sice vydělalo 

jedno procento z ohromného obratu, 
odečteme-li ale kontokorent, tak se 
dostalo do ztráty. A co víc. V krizi se 
přeskupují síly. Slabí krachují a zatěžu-
jí svým dluhem věřitele. Knihkupectví 
Librex po sobě zanechalo nakladate-
lům a distributorům ztrátu 32 miliónů. 
Silní naopak investují a budují nové 
obchody především v nákupních cen-
trech.

Přísný ekonom, by řekl: „A co má být?“ 
Konjunktura vytvořila bublinu a teď 
vám splasklo, milánkové, taková už je 
holt kreativní kapitalistická destrukce. 
No jo, kdyby šlo o nadprodukci mýdla 
nebo pantoflí, neřeknu nic. Jestliže ale 
místo 80 % obyvatel, kteří si ještě před 
pěti lety koupili alespoň jednu či více 
knih ročně, jich bylo v roce 2012 polo-
vina, a ti utratili za knihy jeden každý 
stejně jako tenkrát, tak to už lze pova-
žovat za tragédii. Že by se  někdo neo-
bul a neumyl, je málo pravděpodobné…

Budoucí malý knižní trh má už teď své 
viditelné obrysy. Ani ohromné knih-
kupectví v Praze na Andělu na rušné 
ulici u metra nevydrželo konkurenci 
mnohem menšího obchodu nedaleké-
ho nákupního střediska. Z ulic a uliček 
budou rapidně mizet kamenná knih-
kupectví, v nákupních centrech budou 
naopak valem přibývat. Má to svou po-

divnou českou logiku, nejen nepochyb-
nou potřebou velkého sortimentu. 
Vždyť na západ od nás čtenáři za kniha-
mi do středisek nejezdí. Kdo je bohatší 
a má knihy levné, může si dovolit být 
konzervativnější. 

Dalším faktorem, jenž odchod knih-
kupců z ulic urychlí, je prudký nárůst 
levnější nabídky po internetu (tak 
jako všeho zboží), zhruba z 12–15 % na  
18–22 % za minulý rok. Protože znač-
nou část prodávají už i distributo-
ři (dříve mezičlánek), stávají se tak 
konkurenčním maloobchodem stejně  
jako internetová knihkupectví, sou-
kromníci a antikváři. (O e-knihách ne-
mluvím, netvoří ani půl procenta ob-
ratu a ani u našich bohatších sousedů 
v eurozóně nestojí prodej za řeč – jen 
2, 2 %. Dokonce i celosvětový Amazon 
si už uvědomil, že se nakladatelé bez 
papírových knih neuživí a bez nakla-
datelů ani Amazon, a tak poskytuje na 
čtečkový text nepatrnou slevu.)

Zvláštní jev a česká specialita. V nasta-
lé bídě a honbě za čtenářem se teď pro-
pojují největší nakladatelé, distributoři 
a knihkupecké řetězce ve velké koncer-
ny, aby si navzájem zrušily komparativ-
ní výhodu velkých slev na stále menší 
počet prodejných titulů. Začíná boj na 
život a na smrt.

alexander 
TOMsKý
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První bilance potřetí
Koncem listopadu (26. 11. 2013) uspořá-
dal Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
v.v.i. (ÚČL) již potřetí pod názvem První 
bilance diskusi, která hodnotila původ-
ní českou literární produkci vydanou 
v roce 2013. Sestřih více než dvouho-
dinové diskuse odvysílá v rámci svého 
Kritického klubu stanice ČRo 3 – Vltava. 
Diskusi moderoval ředitel ÚČL Pavel Ja-
náček. Se svými hodnoceními vystoupili 
Josef Chuchma (próza), v současnosti 
vedoucí kulturní rubriky Lidových no-
vin, a Jakub Chrobák (poezie) ze Slezské 
univerzity v Opavě. Posléze se v rámci 
diskusního panelu dále zapojili Alena 
Fialová, Roman Kanda a Michal Jareš 
z ÚČL. Diskuse se stočila i na problema-
tiku české literární kritiky. 
Jestliže jsem v loňském roce psal o té-
hle akci na webu projektu Praha měs-

to literatury, že se konala „ve zcela 
zaplněném sálu ÚČL“, tak poslední 
pokračování akce probíhalo v sále pře-
plněném. Muselo se sedět i na zemi. 
Potvrzovala se tak možná i jedna z tezí 
pana Chuchmy, že se dnes „nerozvi-
řuje společenský zájem o vydávaná 
díla“ a literatura už zdaleka nerezo-
nuje celou společností, ale především 
v omezeném okruhu jejích milovní-
ků… Opakovaně potěšitelným faktem 
však zůstala účast s převahou mladých  
lidí.
Hodnocení hlavních referujících se 
odlišovala téměř jako „noc a den“. Za-
tímco Josef Chuchma naši prozaickou 
knižní produkci uplynulého roku viděl 
dosti černě, že aktuálně neposkytuje 
reflexi toho, co se u nás děje, nepřichá-
zí s žádnými tématy, která by mohla 

zaujmout v zahraničí svým všeobecně 
rezonujícím dopadem a měla nadčaso-
vou platnost, Jakub Chrobák – ale i dal-
ší diskutující – v české básnické tvorbě 
stejného období naopak spatřoval nad-
časové a nadlokální hodnoty a rovněž 
její životaschopnost, rezistenci vůči 
módním tendencím a trendům. Doklá-
dal to rovněž příklady napříč básnický-
mi generacemi. 
V diskusním bloku o české literární 
kritice přítomní konstatovali, že stále 
trvá čekání na nového Šaldu. Součas-
né kritiky sráží „běžný provoz“ jejich 
působnosti, nemají dostatek odstupu 
od vydaných děl. Jeví se, že téměř ni-
kdo není schopen komplexní percepce 
vycházející produkce a formulovat své 
nároky na literaturu, ale pak se od nich 
odstřihnout.  

Jaroslav 
Císař



Je svého druhu smlouvou, již uzavírá 
autor se čtenářem. Tak alespoň soudí 
izraelský prozaik Amos Oz. Světová li-
teratura zná několik legendárních prv-
ních vět, třeba tu ze Švejka, jak nám za-
bili Ferdinanda. Nebo z Melvillovy Bílé 
velryby: „Říkejte mi Izmael.“ Případně 
Tolstého Anny Kareninové: „Všechny 
šťastné rodiny jsou si navzájem podob-
né, každá nešťastná rodina je nešťastna 
svým způsobem.“ eventuálně: „Stalo 
se vysoko, převysoko nad severním pó-

lem, prvního dne roku 1969: 
dva profesoři anglické lite-
ratury se k sobě blížili sou-
hrnnou rychlostí 1 200 mil 
v hodině“ (D. Lodge: Hos-
tující profesoři). Některé první 
věty jsou i větami posledními (J. Joyce: 
Odysseus, B. Hrabal: Taneční hodiny pro 
starší a pokročilé). Říká se, že první věta 
rozhoduje o celém textu. Prozaici rádi 
zdůrazňují, že je od Boha, teprve prý až 
ta druhá je od nich. Jsou čtenáři, kteří 

podle první věty usuzují, zda 
knihu budou či nebudou 

číst. Jiní toto „buď–anebo“ 
odsouvají do 10., 20. či 50. 

stránky. Jako by v první větě 
byl čtenář postaven do situace 

pozorovatele světa vznikajícího od po-
čátku. První věta – toť stav nevinnosti, 
který se už nemá šanci v textu nikdy 
zopakovat. Čili v každé první větě je tro-
chu odlesku Genesis.

Jiří TRáVNíčEK

Městské části Prahy mají 
i v oblasti kultury někdy 
dobré a chvályhodné 
nápady. Poté, co Pra-

ha 10 suplovala stát koupí poloviny 
dvojdomu, kde žil a pracoval Karel Ča-
pek, Praha 8 zase zorganizovala pod 
názvem „Daruj knihu“ sbírku knih ve 
školách, které na jejím teritoriu fun-
gují (akce se účastnilo 14 z 15 základ-
ních škol této městské části). Žáci měli 
možnost obohatit své školské knihov-
ny o výtisky, ze kterých již vyrostli 
nebo které již přečetli. Dohromady se 
nasbíralo víc jak 2 000 knih, převáž-
ně ve velmi dobrém stavu. Převládaly 
hlavně dětské knihy a naučná literatu-
ra a encyklopedie. 
 
Akce probíhala ve dnech 1.–20. 10. za 
podpory nakladatelství Portál, které 
na Praze 8 působí a provozuje zde také 
knihkupectví, a za mediálního partner-
ství televize Prima. Garantem se sta-
la ředitelka Základní školy U Školské 
zahrady paní Dana Herta Kvačková. 
„Myslím, že se akce mimořádně podařila. 
Většina žáků se k ní postavila s velkým na-
sazením a někteří dokonce přinesli i více 
než deset krásných téměř nových knih,“ 
komentovala průběh tohoto projektu 
paní Kvačková.

Každý dárce knihy mohl do svého dárku 
vepsat věnování a zároveň získal lístek 
do tomboly, jež se losovala při oficiál-
ním slavnostním zakončení této sbírky 
7. 11. v sále Grabeho vily. Hlavní cenou 
v tombole byla čtečka e-knih. TV Prima 
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Darovaným knihám 
koukat na stránky

věnovala do tomboly návštěvu zpravo-
dajského studia pro třídy tří šťastných 
žáků. Nakladatelství Portál, jakožto 
partner akce, zase poskytlo 50 dětských 
knížek. Projekt „Daruj knihu“ vyvrcho-
lil účastí spisovatelky Ivy Hüttnerové, 
která četla ze svých knih, vystoupením 
dětského pěveckého sboru Osmikvítek 
a loutkovým představením Netrhejte 
růže v provedení souboru Jiskra. Mimo-
chodem tento soubor si letos připomí-
ná už 100. výročí svého vzniku. Činily se 
i děti, které se dostavily. Kreslily scénky 
z  pohádky o Popelce. Dění zaznamená-
val zpravodajský tým TV Prima. 

„Vzhledem k tomu, že sbírka měla oprav-
du velký úspěch a zpětná vazba ze škol je 

více než pozitivní, počítáme s tím, že by-
chom sbírku udělali v příštích letech určitě 
znovu. Je to skvělá cesta, jak do školských 
knihoven dostat nové tituly a zároveň 
umožnit žákům něco pro svoji školu 
udělat,“ konstatovala radní a dnes i po-
slankyně Markéta Adamová, která na 
slavnostním zakončení sbírky také ne-
chyběla.  

Na závěr je třeba ještě konstatovat, že 
žádná z darovaných knih nepřišla na-
zmar! Duplicitní tituly a knihy, o které 
školní knihovny neměly zájem ( jedná 
se přibližně o 150 titulů), budou poskyt-
nuty plánovanému nízkoprahovému 
centru v Libni.

Petra HaiNZOVá
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Děti se v Grabeho vile dobře bavily.



Euromedia Group, k. s. – Odeon
Nádražní 32, 150 00 Praha 5

tel.: 296 536 415, fax: 296 536 450
e-mail: odeon@euromedia.cz

Therese Anne Fowlerová  
Z JAKO ZELDA

Světová knihovna • Překlad Olga Walló • 1. vydání • únor

Deborah Levy 
DOPLAVAT DOMŮ 

Světová knihovna • Překlad Jana Kunová • 1. vydání • březen

Michael Chabon  
TELEGRAPH AVENUE 

Světová knihovna • Překlad Olga Walló • 1. vydání • červen

Michael Chabon 
ŽIDOVSKÝ POLICEJNÍ KLUB 

Světová knihovna • Překlad D. Záleský a M. Záleská • leden

Mohsin Hamid 
JAK NECHUTNĚ  ZBOHATNOUT V ROZVOJOVÉ ASII

Světová knihovna • Překlad Markéta Musilová • 1. vydání • březen

Alissa Nutting 
TAMPA 

Světová knihovna • Překlad Martin Pokorný • duben

Dorota Masłowská 
ZABILA JSEM NAŠE KOČKY, DRAHÁ

Světová knihovna • Překlad Bára Gregorová • červen

Michael Cunningham  
TĚLO A KREV

Světová knihovna • Překlad Veronika Volhejnová • květen

Nihad Sirees 
TICHO A VŘAVA 
Světová knihovna • Překlad Alexandra Pflimpflová • duben

Jennifer Eganová 
HRAD
Světová knihovna • Překlad Jiří Hanuš • červen

John Lanchester 
CHCEME TO, CO MÁTE VY
Světová knihovna • Překlad Věra Klásková • květen

Michel Faber 
POD KŮŽÍ
Překlad Pavel Medek • 2. vydání • květen

Franz Kafka 
ZÁMEK
Překlad Jana Zoubková • V tomto překladu 1. vyd. • květen

I. S. Turgeněv 
JARNÍ VODY
Překlad Pavla Bošková • V tomto překladu 1. vyd. • leden

D. H. Lawrence 
MILENEC LADY CHATTERLEYOVÉ
Překlad Petra Martínková • V tomto překladu 1. vyd. • duben

Monika Zgustová 
V RAJSKÉ ZAHRADĚ TRPKÝCH PLODŮ
Vydání 3., v této podobě 1. • únor
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