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Miroslav palát, lékai' 
James elenr: Atomové I1lÍl'yky 

(Jan Melvi)). Střez svoje myšlen
ky, protože ty se stanou slovy. 
Střez svá slova. protože se stanou 
skutky. Střez skutky. stanou se ná
vyky. Střez návyky. určují tvůj 
charakter. Střez charakter. bude 
z něj tvůj osud. Autor zná lento 
výrok jako udajnou rabínskou 
moudrost. Mimochodem. co mají 
společné Ralph Waldo Emerson. 
Lao Tzu, magnát Frank Outlaw. 
GaUlama Buddha a otec Margarel 
Thatcherové? lim všem se připi 

sují nhné verze téhož. Z mého po
hleduje knihou roku praktický ná
vod jednoho článku zmíněného 
řetězce - ATomové návyky Jamese 
Cleara. Mají-li se skutky stát zvy
ky. chce to nejen vůli. ale i trochu 
know-how. Clear jej nabízí -
podrobné, vysvětlující a motivují 
k okamžité aplikaci. Je to rukoje( 
k nečekaným a zásadním změ
nám v životě kohokoli. kdo ji 
chce uchopit. 

Vladlmlr páral, spisovatel 
Alois Marhoul: Strom, ktel}~.fe 

nechlll tetOl'lII (Bondy), Lehká 
poezie o těžkých věcech, 

Michal paflzek, 
hudební publi{ista, Full Moon 

Mario Vargas Llosa: Rozhol'()f 
/I Katetlrály (Argo), Číst slavný 
román peruánského spisovatele 
je jako pozorovat ohňostroj, 

Nejdříve je člověk z té přemíry ba
rev a světe l trochu zmatený, po 
chvíli ale začne rozeznávat další 
úrovně. detaily a odstíny, Spekta
kulární. 

Octavia Estelle Butlerová: Po
dobeTw ví o rozsbati (Argo). 
Sci-fi odehrávající se v roce 2024 
(původně vydané v roce 1993) se 
až nebezpečně přibližuje naší 
dnešní realitě, První české vydání 
nemohlo přijít ve vhodněj ší dobu. 

Petr Borkovec: Sebrlll klacek 
(Fra). Petr Borkovec má nevšední 
pozorovatelský ta lent. který se 
pojí s elegantní schopností věci 
pojmenovat s pozoruhodnou obra
zotvorností. V jeho drobných 
prózách všechny tyto přednosti 
ještě nabírají na intenzitě. 

Jan Paulas, novinař a spisovatel 
James Traub: Liberalismu.f 

(Prostor). V době. kdy jsme svěd
ky zpochybňování liberální demo
kracie, je dobré si udělat jasno 
v pojmech a zjistit. co to vlastně 
ten liberalismus je. jak se vyvíjel 
a na čem stojí na.~e svobody 

Michela Fomana: Ma/teo 
Ricci. lezuiw I' Cíně (Dauphin). 
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Memoáry 

Obama o setkaní s Havlem: 
"Je to prokletí, když od vas lidé 
čekají velké věci," pronesl 
a potřasl mi rukou. ~Znamena 
to, že je člověk snadno zklame. 
Znám to z vlastní zku~enosti. 
Bojím se, že je to past.~ 

Daniel Anp 

2ivotopis odvážného a vzdělané
ho jezuitského misionáře, který 
jako vůbec první Evropan dlouho
době pobýval v kíši s tředu. Jeho 
příběh je zároveň zprávou o setká
ní dvou velkých civilizací 

Fareed Zakaria: Deset lekci pro 
postpmlllemický .H'l! (Prostor). 
Další skvělá kniha bystrého atlle
rického politologa o tom. že svět 
po pandemii bude jiný. Místo stra
šení je třeba vědět. na co se připra
vit. jaké změny se dějí už dnes 
a na co si dát pozor. 

Leo pavlát, 
reditel Židovského muzea v Praze 

Jiří Padevět: Kronika protekto
rátll (Academia). S vědomím 
všech dalších knih, v nichž auto
rem shromážděná historická fak 
ta hovoří sama za sebe. ZvláM dů 

ležité v dnešní dobč takzvaně 

post moderní a postfaktické. 

Jlřl Pehe, politolog 
Milan Kundera: Nel'ědění (At

lamis). Přel. Anna Kareninová. 
Pozoruhodný román na odysseov
ské téma o ztrátě domova a ne
možnosti návratu z roku 2(X)() vy
šel letos konečně .. doma". v čes 

kém překladu. 
Jaroslav Rudiš: lVil1/erbergOl'a 

posledl1í cesw (Labyrint). Přel. 

Michaela Skutléty. Užasná jízda 
střední Evropou, historii a dvěma 
lidskými životy. 

Pavla Horáková: Srdce Evropy 
(Argo). Hledání často už zapome
nutých českých obtisků ve Vídni. 
vyprávěné i s pomocí originál
ních zápisků autorčiny literárně 
nadané prababičky. 

lva Pechálková, 
nakladatelství Meander 

Petr Stančík: Prm'omil aneb 
OhluoŠl/jíá promltení (Druhé měs
to). "Pravomil není kniha roku. 
ale kniha desetiletí... ne-li román 
století!'· říkala mi Veronika Reyn
ková z Petrkova v Havlíčkově 

Brodě a měla pravdu. Zločin 

a trest. vlast a zrada, právo a vina. 
pomsta a odpuštění. . . a B ůh. 
I když řeší nejednoduché filozo
fické otázky smyslu našeho koná
ní. smyslu našeho života. Stančí
kův příběh našeho šíleného stole
tí čteme jedním dechem. 

Markéta Pilátová: Senzibil 
(Torst, 2020). Markéta Pilátová 
je odchovaná magickým realis
mem. který nasála za svého více 
než desetiletého působení v Ar
gentině a v Brazílii . kde učila po
tomky českých emigrantů 20. sto
letí. Asi proto se po svém návratu 
rodačka z poklidné Hané usadila 

Povidkovj román 

Texty Lidmily Kabrtové mě 
snad nezklamou nikdy. Letošní 
Čekaní na spoušť mě doslova 
uhranulo. Jako vždy 
minimalisti{ké, přesto 
neúprosné a přesné. Mistrné 
propojení životních příběhů 
a traumat, jež v životě posbírá 
každý, navíc nechává prostor 
i čtenáři, do jaké hloubky necha 
skládaný příběh zasáhnout. 

Iveta Coufalovi 
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ve Velkých Losinách v Jesení
kádi. V magickém kraji protka
ném legendami o jeho podivnými 
schopnostmi nadaných obyvate
lích a nechvalně proslulém svými 
čarodějnickými procesy. jimž 
padly za obě( stovky žen -léčite

lek. bylinkářek. ůdajných čaroděj 

nic. Senzihil je magický román 
o boji dvou čarodějů našeho 
věku. o zápase dobra se zlem v na
šem i jakémsi paralelním světě 
a my se nutně ptáme - je tohle po
hádka. nebo realita? 

Milan Kundera: Ne~'ěděl1í (At
lantis) . Světový Kundera. jehož 
není tady u nás doma nikdy dost 
aje moc dobře. že třetí z jeho fran
couzsky psaných románů si ko
nečně můžeme přečíst v preciz
ním překladu skvčlé Anny KMeni
nové. Fascinující kniha o hledání 
ztraceného domova. naší identity, 
našeho nejvlastnějšího Já. 

Jlřl pelán, 
literární historik a překladatel 

Bohumi! Samek - Kateřina Do
lejší (eds.): Umě/eck.é památky 
Moral'y a Slezsklllll, /-2 (Acade
mia). Další svazky monumentální
ho projektu, zahájeného v roce 
1977. 

Luboš Merllam: Cest)' polemi
ky. V}~ZlllIm a proměny žál1ru pole
miky I' české literatl/le na ple/o
nw 19. a 20. stolelí (Praha. Filozo
fická fakulta UK). Jedinečný, ma
teriálově mimořádně bohatý pří
spěvek k fenomenologii české 
kultury kolem roku 1900. 

Vladimír Mikeš: Odkud 10 pN
cluizí? (Protimluv). Mikeš píše 
po své devadesátce skvělou po
ezii ve stylu Edgara Lee Masterse 
a Carla Sandburga. 

Jan pergler, nakladatelství Zeď 
Mario Vargas Llosa: Rozhol'or 

II Katedrály (Argo). Autor sám 
píše. že kdyby vypukl požár 
a mohl zachránit jediný svůj ro
mán ze všech. vybral by si právě 
Rozhovor u Katedrály. Sestihodi
nový hospodský rozhovor s býva
lým rodinným šoférem. při kte
rém vyjdou na povrch temná zá
kOUlí peruánské smetánky 
v 50. letech minulého století. Rafi
novaná stavba románu nutí čtená

ře nepřeskočit ani řádek, aby mu 
neunikly důležité souvislosti. 

Alena Mornštajnová: Li.~lOplíd 
(Host). Fikce, při které mrazí. pro
tože to tak mohlo v listopadu 
1989 dopadnou!. 

Agnessa Mironovová & Mira 
Jakovenková: Agne.ulI. Zpol'ěď 

ženy slll/inskélw čekislY (Mara
ton). Příběh povrchní manželky 

Román 

Surrealisticko·kafkovský roman 
ze světa moderního japonského 
kapitalismu. Kouzelná formule 
.tan{uj, tancuj, tan{uj", tedy 
chovej se, jak nejlépe dovedeš, 
aby všichni okolo zírali v ůžasu, 
je návodem k pravé cestě, díky 
níž můžeme být propojeni, 
s čím potrebujeme, a najdeme 
tak své místo a naplnění. 

Ivan Fila 

č lena nejvyššího vedení sovětské 
Čeky. jejíž jedinou starostí je, co 
si obléknout na sebe a jak sehnat 
nejlepší delikatesy na nekončící 
večírky. V Sovětském svazu se 
ale v té době ztrácejí vysocí hod
nostáři. známí na večírcích ubýva
jí. Procitnutí hlavní hrdinky nastá
vá, když se jednou ztratí i její 
manžel a ona samotná putuje na 
.. převýchovu·' do gulagu. Přežít 

se najednou stává pro Agnessu 
nejdůležitější věcí na světě. do
konce důležitější. než jak je oble
čená a jak vypadá ve vězeňském 
mundúru. 

Výpravy pro den i noc 
Od dob V"culikových 
nikdo neumi skroužit 
takové věty, že je chcete 
čís t znovu a zaslzet, tak 
jako Peňás, Ono mu to, 
mizerovi, píše snad samo! 

PETR 
PITHART 

politik 

Jakub Petr, " 
místopředseda Svazu nakladatelů 

Alena Mornštajnová: Lis/opál/ 
(Host). Sugestivní pohled do fik
tivní minulosti a možná i proroc
ká kniha o blízké budoucnosti. 

Lisa Sec: Os/rol' žen mofe 
(lota). Poutavý román. popisující 
drastickou historii korejského ost
rova Čedžu a jeho obyvatelek. 
lovkyň-potápěček. 

Pavel Kol ář: PosilOl'Qní stre
sem. Ces{(l k odolnosti (Univer. 
sum). Trénujte vlastní stres a ne
pohodlí. radí fyzioterapeut Pavel 
Kolář. 

Jaroslav Petr, biolog 
Walter Isaacson: Pr%mený 

kód žil'o{(l. leflllijer Dmu/naOl'Q, 
genelické illženýrsll,í a bUllouc-
110sllidstva (Práh). Kniha o akté
rech objevu, za nějž byla v roce 
2020 udě lena Nobelova cena, 
dává čtenáři šanci poznat revoluč
ní technologii,jež bude v nejbliž
ší budoucnosti zásadním způso 

bemovlivňovat naše životy. O ge
nové technologii CRISPR-Cas9 
je dobré něco vědět a Isaacson je 
k tomu dobrým průvodcem. 
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Vzpominky 

Z{ela výjimečné a unikátně 
zpracované nahlédnutí 
do niterného světa výjimečného 
fotografa. 

Tomu Třeštík 

Delphlne de Vlllan 
D~tí nilde yb 

Markéta Pilátová, spisovatelka 
Laurent Binel: Cil,ilizace 

(Argo). Přel. Michala Marková. 
Inteligentní a zábavná kniha o al
ternativní historii. v níž nad špa
ně l skými dobyvateli Nového svě

ta zvítězí Inkové a sami si podma
ní Evropu. Už dlouho jsem u kni 
hy nedostávala záchvaty smíchu 
a zároveň mrazení z představ ve 
stylu .. co by kdyby". 

Stěpán Kučera: Nejl'ltlíí lekce 
llol1a Ql1ijolll (Druhé město) . Ne
smírně vtipná a poučená kniha od 
českého autora. Jako si Miguel de 
Cervantes y Saavedra dělal leg ra
ci z rytířských románů. Stěpán 
Kučera pátrá v mezerách osudu 
autora jednoho z nejslavnějších 
světových románů a dělá si legra
ci ze samotného vyprávění příbě
hů. 

Michaela Piňosová, 
anglistka a amerikanistka 

Jessica Bruderová: Země nomá
lili (Absynt). Drsné vyprávění o li
dech, kteří celý život pracovali. 
aby na jeho sklonku neměli nic. 
Tato kniha probudí z amerického 
snu nejednoho spáče. 

Kiley Reidová: Takový prima 
věk (Host). Kniha o těžkých téma
tech psaná s lehkostí. Debut. kte
rý rozhodně stojí za pozornost. 

Petr Pithart, 
politolog a politik 

Anne Applebaumová: Sou
mrak llemokrade. S\'11l/lIá pN/di
toSI (/Il/oriláfství (Beta-Dobrov
ský). Americká novinářka s pol
skou. americkou, britskou a židov
skou zkušeností přiložila do ci mr
manovských kamen, vidí výjevy 
a víc než jen naznačuje. Je ů l e

vou. že v tom nejsme sami? Nos
ta lgie může být i agresivní a de
struktivní. Té se pak říká restora
tivní: chceme zpátky. co nám tam
ti vzali .. 

J iří Peňás: Výpravy pro den 
i noc (Echo Media). Konejšivé 
a znepokujující zároveň. Hladí 
i jemnč drásá. Jak se nám středo

evropanům pořád ty tlustší trubky 
dějin se tlačí do těch tenčích! Ale 
Peňás to podá tak. že jihnete nad 
tím zmarem krásy či krásou zma
ru. Od dob Vaculíkových nikdo 
neumí skroužit takové věty, že je 
chcete číst znovu a zaslzet. Při 

tom on to činí mimoděčně. ne že 
by to kroužil schválně. Ono mu 
to, mizerovi. píše snad samo! 

Josef Kroutvor: Lesní glosy 
(Archa). Také poutník pěšmo, 
jako Peňás. Nenápadnější knihu 
abys pohledal. A zase jsou ty glo
sy mimoděčně drásající: co jsme 

I LIDOVÉ NOVINY 

Román 

Kniha se dotýká velmi 
aktuálního tématu, a to m(){né 
přitažlivosti digitálního 
prostoru pro děti a dospívající, 
která je mnohdy dokáže zcela 
odpoutat od realného světa 
a dovést je až na hranici 
zakonnosti a vlastních 
psychických sil. 

Olp Jelinkovi 

to provedli s lidmi z Novohrad
ských hor? Těm lesům je bez lidí 
smutno. A obráceně. Chcete tam 
s Kroutvorem být. ale už je poz
dě. Už tam nedojdu. 

Daniel podhradsky, 
nakladatelství Oauphin, člen 
představenstva Cechu nakladatelů 
a SČKN 

Michal Jareš (cd.): Karel Hy
Ilek. Trhám brol/kOl,i nožičky 

(Dybbuk). Edice Opium poezie. 
sv. 3. Protože je to celý nadrealis
ticky skvělý. 

Dom Louis Leloir OS B: POliJi 
(/ spo/elenslví. S~'ldectl'í otCli 
pmdtě lUl základlll"lI1énsk}~ch pa
terik.li (Krystal OP). Překlad Opat
ství Nový Dvůr, revize překladu 
Denis Molčanov . V duchovní 
poušti dnešních dnů je radost se 
začíst do duchovního bohatství 
byvší v poušti skutečné. 

Antonin Artaud : TeXly I II 11 
(Herrmann & synové). Fenome
náhlí ďábelská literatura. v no
vém vydání snad osloví i nové čte
náře. ochotné vnímat myšlení a !i
teraturu jako boj, nový starý boj. 

Tomáš pojar, diplomat 
Eškol Nevo: CtyN domol'y 

a slesk (Pistorius & Olšanská). 
Další poutavý příběh umožňující 
českým čtenářům nahlédnout do 
současné izraelské společnosti. 

Milan Kundera: Nevěděllí (At
lantis). Rozhodně stojí za přeČle
ní. a to nejen v době zjitřeného 
přemítání o odkazu Milana Kun
dery. 

Jaroslav Rudiš: Wil1lerbergOl'lI 
poslední ceslll (Labyrint). Osvě
žující putování středn í Evropou. 

Jlři Přlbáň, 
právní teoretik 

Václav Bělohradský: ClIS 
plélhokracie (65. pole). Kniha 
blízkého přítele, se kterým je 
vždy radost nesouhlasit. ale jehož 
vybuchující metafory a myšlenky 
je třeba vždy pozorně sledovat. 
Navíc s obálkou. které dominuje 
výřez z vynikajícího obrazu malí
ře Antonína Střížka. 

Julian Barnes: Mllž I' lenoel1éll1 
kabátě (Odeon). Barnes neustále 
l iterárně experimentuje. ale při
tom vše působí civilním a samo
zřejmým dojmem. a to i v případě 
tohoto dokumentu o Belle 
Époque ve výborném překladu 
Petra Fantyse. 

Jan Němec - Pelr Vizina: Zna
mení neZl!límélw. Rozhol'ory 
o spiril!/lIlitě (Host). Rozhovory 
o tom, co neznáme, i když to o to 
silněji vnitřně prožíváme. 

Poezie 

o okapové rouře, hrad skříni, 
dřevéné lžíci, stínu na zdi, 
rezavém sudu, proutěné židli, 
přístavní lampě, šálku s čajem, 
krejčovské panně a jiných 
věcech. 

Michal AJVilZ 

HP
Zvýraznění


