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Klasik Thomas Hardy se po 
dlouhých letech vrací do 

českých knihkupectví.
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Zdeněk Svěrák: Nové povídky
(Fragment, ISBN 978-80-253-1233-9) 

Michal viewegh: Mafie v praze
(Druhé město, ISBN 978-80-7227-313-3) 

Umberto eco: pražský hřbitov
(Argo, ISBN 978-80-257-0487-5)

Marie poledňáková: Líbáš jako ďábel
(Knižní klub, ISBN 978-80-242-3251-5)

petr Čermák: Člověk havel
(Imagination of People, ISBN 978-80-904662-5-8)

Walter isaacson: Steve Jobs
(Práh, ISBN 978-80-7252-352-8)

Zdeněk Svěrák: povídky
(Fragment, ISBN 978-80-253-0761-8)

halina pawlowská: velká žena z východu
(Motto, ISBN 978-80-7246-593-4)
Ještě jsme ve válce
(Argo, ISBN 978-80-257-0524-7)

Michal viewegh: Biomanželka
(Druhé město, ISBN 978-80-7227-298-3)

Žofie Kanyzová: Lunární kalendář Krásné paní 2012
(Krásná paní, ISBN 978-80-86713-81-6)

Marie Formáčková: prostřeno! 2 - od aše po Jablunkov
(Ikar, ISBN 978-80-249-1715-3)

iveta Fabešová: Slavnostní pečení s ivetou
(Magazine, ISBN 978-80-904610-6-2)

Toušlová, podhorský, Maršál: Toulavá kamera 13
(Freytag-Berndt, ISBN 978-80-7445-062-4)

emanuel ridi, Dominika pospíšilová: S italem v kuchyni ii.
(Magazine, ISBN 978-80-904610-3-1)

Boris renner: ostrava
(Machart, ISBN 978-80-87517-27-7) 
Zvíře
(Knižní klub, ISBN 978-80-242-3225-6)

emanuel ridi, Dominika pospíšilová: S italem v kuchyni
(Magazine, ISBN 978-80-904610-0-0)

václav větvička: Sázava
(Jan Vašut, ISBN 978-80-7236-745-0)
Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla
(Nakladatelství 65. pole, ISBN 978-80-903944-3-8)

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 5   
(Cooboo, ISBN 978-80-7447-094-3)

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky
(Albatros, ISBN 978-80-00-02225-3)

Stephenie Meyerová: Stmívání 4
(Egmont ČR, ISBN 978-80-252-1160-1)

pavel Šrut, Galina Miklínová: Lichožrouti
(Paseka, ISBN 978-80-7185-932-1)

Zdeněk Miler, Kateřina Miler: Krtek a rybka
(Svatojánek, ISBN 978-80-904935-0-6)

Josef Krček, renáta Fučíková: vánoce
(Albatros, ISBN 978-80-00-02856-5)

p.c. castová, K. castová: Škola noci 8
(Knižní klub, ISBN 978-80-242-3302-4)

Karel Jaromír erben: Živá voda
(Albatros, ISBN 978-80-00-02810-7) 

J.K. rowlingová: harry potter 1-7
(Albatros, ISBN 978-80-00-02223-9)

christelle huet-Gomez: příběhy o koních
(Rebo Productions, ISBN 978-80-255-0546-5)

BeLeTrie NaUČNé DěTSKé

Započněme rubriku jazykových zamyšlení, s ni-
miž se nově budete co týden setkávat na strán-
kách Literárních novin, náklaďákem. Před 

nedávnem toto slovo zašveholila moderátorka tele-
vizních zpráv, dodejme zpráv na nekomerční televizi. 
A mě náklaďák překvapil.
Tvoření univerbizátů je vcelku rozšířeným projevem 
jazykové ekonomie a v běžném hovoru nejsou výra-
zy jako mobil, lanovka nebo spacák nijak příznakové. 
Ale možná by nás už trochu zarazilo, kdybychom v na-
bídce jídel četli slovo šopák či vlašák (naneštěstí pro 
českou jazykovou tvořivost je výraz bramborák již ob-
sazen) nebo naše dítko chodilo do školy, na jejímž prů-
čelí by se skvěl nápis základka, nebo dokonce vejška. 
Jednoznačně popsat, které univerbizáty jsou „správ-
né“ a které spíš ne, nelze a taková práce by ani nebyla 
příliš smysluplná. Než bychom přiřkli všem těmto slo-
vům nějaké hodnocení, už by byl jazyk zase o míli dál. 
Hranice mezi spisovností a nespisovností a v rámci 
spisovnosti mezi hovorovostí a neutrálností jsou totiž 
v živém jazyce velmi jemné a vycházet kupříkladu jen 
ze stávajících jazykových příruček by neumožňovalo 
reflektovat přirozený vývoj jazyka. Ten však způso-
buje i mnohé individuální rozdíly ve vnímání toho 
či onoho jazykového jevu. Zatímco mobil mé mladé 
lingvistické ucho nijak nezaujme, náklaďáky prohá-
nějící se žánrem televizního zpravodajství ho trochu 
trápí. A tak se ptám lidí ve svém okolí na jejich názor 
na náklaďáky a osobáky, prohlížím doklady v Českém 
národním korpusu, listuji slovníky a bedlivě poslou-
chám, jakou variantu zvolí ti, v jejichž projevu se pro-
středek pozemní nákladní dopravy objeví.
V hrubé zkratce jsem právě představila jednu z částí 
bádání jazykovědců, kteří si s vámi budou na těchto 
stránkách povídat. Ne kázat, ne informovat, ale odkrý-
vat, co se v češtině dělo a děje. Není toho málo.
 Hana PROKŠOVÁ

Autorka pracuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Po dlouhých měsících vyplněných jen vydáváním 
prózy se pražský BB/art vrací k literatuře faktu. 
V druhé půlce ledna tu v překladu Radima Klek-

nera vyjde obsáhlá kniha (384 stran) Němci v Norman-
dii. Anglický publicista Richard Hargreaves k ní shro-
mažďoval podklady dlouhých patnáct let. Vycházel 
z válečných dopisů a deníků, z vyprávění pamětníků, 
z oficiálních písemných záznamů jednotlivých divizí, 
novinových článků z té doby i dalších dokumentů. Na-
kladatel slibuje barvitý (a často hrůzostrašný) obraz 
života těch, kdo pro Hitlera hájili proslulý Atlantický 
val.  ©  Nový překlad životního díla antického autora 
Publia Vergilia Marona (70–19. př. n. l.), hrdinského 
eposu Aeneas, připravuje v edici Europa nakladatelství 
Academia. Vergilius v postavě bájného Aenea ztělesnil 
římský ideál osobní dokonalosti a epos líčící jeho dra-
matické osudy představuje základní mýtus o vzniku 
římského národa a říše.  ©  Hned třikrát se v nejbližších 
plánech nakladatelství Argo objevuje modernistický 
klasik James Joyce. V polovině ledna na pulty knihku-
pectví přijdou nová vydání Odyssea, Portrétu umělce 
v jinošských letech a Dubliňanů.  ©  Novým románem – 
Na věrnosti – připomene Argo znovu hvězdu současné 
irské detektivky Tanu Frenchovou. Ta se českým čte-
nářům představila romány V lesích a Podoba. Datum 
vydání třetí knihy je naplánováno na 30. ledna.  ©  Tři 
klasické kusy české dramatiky chystá na polovinu ledna 
nakladatelství Artur. V brožované edici divadelních her 
vyjde Jiráskova Lucerna, Maryša bratří Mrštíků a Tylův 
Strakonický dudák.   /mat

nová edice  
Knihy navždycky
„Na světě je několik tisíc knih, které nepodléhají 
zkáze či zapomnění, tisknou se s různě dlouhými 
přestávkami, tady i jinde, pořád dokola. Měly své 

čtenáře kdysi a mají je i teď,“ čteme na záložce 
prvního svazku nové edice Knihy navždycky, s níž 

na trh přišlo pražské nakladatelství Gasset. 

Už vstupní svazek dává tušit, jaké knihy bude 
pod touto ediční značkou čtenář dostávat 
do rukou. Anglický realista Thomas Hardy 

vyšel česky naposledy v devadesátých letech, a ani 
tehdy nepatřil k výrazným favoritům nakladatel-
ských zájmů – početnější kolekci jeho děl vydával 
Odeon v polovině sedmdesátých let (v řadě Galerie 
klasiků), slovenský Tatran pak v roce 1988, u příle-
žitosti šedesáti let od autorova úmrtí. Gasset sáhl 
po románu Starosta casterbridgeský – o vzestupu 
a pádu člověka pronásledovaného vlastní minu-
lostí, což je i literární téma jaksi „navždycky“, vždy 
platné, vždy poutavé, vždy aktuální. Kniha vychází 
ve velmi kvalitním překladu Jarmily Emmerové. Její 
závěrečná poznámka ukazuje, jak pečlivě se překla-
datelka zabývala problémy převodu do češtiny.
Nakladatelství Gasset se bude snažit do edice zařa-
zovat knihy, které jsou obecně vnímány jako trvalý 
vklad do světového kulturního dědictví – knihy, 
které jsou v paměti lidstva uloženy stejně jako „Ra-
faelovy obrazy nebo Verdiho opery, písně Beatles 
nebo Shakespearovy divadelní hry“. Které další 
to budou? „V roce 2012 vyjdou v edici dva svazky:  

Kouzelný vrch (Thomas Mann) a Sukně z listí (Pa-
trick White),“ objasňuje ředitel nakladatel Allan 
Gintel. Budou to tedy jen reedice již vydaných kla-
sických knih? „Připouštím, že jich zpočátku bude 
asi většina. Ale už teď chystáme na rok 2013 pře-
klad knížky, která u nás nikdy nevyšla a titul kniha 
navždycky si určitě zaslouží. V tuto chvíli bych ještě 
její název nerad prozrazoval,“ dodává Gintel.
Zvláštností edice Knihy navždycky je ediční rada, 
to se dnes u beletristických knižnic nevidí, nanej-
výš tak u odborných. I když právě tato ediční rada 
je vybrána právě z odborníků – i když nikoli větši-
nou literárních. Profesor Michal Hrdlička je dětský 
psychiatr, profesor Ivo Jirásek se věnuje kinantro-
pologii, tedy vědě o pohybu člověka, Ondřej Landa 
předsedá české Společnosti pro strategické řízení, 
inovace a podnikatelství, oborem profesora Jiřího 
Musila je sociologie, Petr Šmída je členem předsta-
venstva Alfa Bank. Nejblíže mají k literatuře Micha-
el Třeštík, spisovatel a znalec a sběratel umění a To-
máš Řehák, který je ředitelem Městské knihovny 
v Praze – i ten je ale původním oborem matematik. 
A jaké je poslání ediční rady? „Každý člen, vždy jed-
nou za rok, nominuje dva tituly, o nichž se domnívá, 
že by se mohly stát součástí zmíněné edice. Proto-
že členů je šest, mělo by se každý rok sejít dvanáct 
nových návrhů,“ vysvětluje Allan Gintel. A co s těmi 
dvanácti návrhy udělá redakční rada? „V korespon-
denčním hlasování rozhodne, které dvě knihy bu-
dou zařazeny do edičního plánu.“ 

Ivan MaTějKa
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