Dobrá kniha
roku 2013

P Ř Í LO H A K AT O L I C K É H O T Ý D E N Í K U

Život
je zajímavej
a první

1. místo: 16 hlasů
Karel Satoria, Marek Vácha:
Život je sacra zajímavej (vydala Cesta)

2. místo: 10 hlasů
Timothy Snyder:
Krvavé země (Paseka)

3. – 4. místo: 8 hlasů
Někdy je to předem víceméně jasné,
jindy to bývá napínavé do poslední chvíle.
Letos byl favorit dlouho známý – a nezklamal. Na prvním místě se umístil neohrožován
konkurencí. Řeč je o knižní anketě Katolického týdeníku Dobrá kniha 2013.
Z hlasování, v němž oslovené osobnosti jmenují nejpodnětnější tři knihy loňského
roku, vzešel vítězně rozhovor Karla Satorii
a Marka Váchy. Knihu pod názvem Život je
sacra zajímavej vydalo brněnské nakladatelství Cesta. Hlasovalo pro ni šestnáct oslovených osobností.
Katolický týdeník vyhlašuje na podzim
knižní anketu, v níž hlasují sami čtenáři. Jejich preference se s preferencemi osobností,
které oslovujeme v rámci ankety Dobrá kniha,
nejednou rozcházejí. Tentokrát se však shodli všichni: v obou případech nejvíce hlasů
posbíral právě Satoriův a Váchův dialog. Na
druhém místě v anketě Dobrá kniha skončily
Krvavé země Timothyho Snydera, o bronz se
dělí František Štverák a Róbert Bezák.
Mužem, od kterého jsme možná čekali trochu víc, byl papež František – mluvíme
samozřejmě pouze o naší anketě. Jeho práce
O nebi a zemi se dělí až o pátou příčku. Je ovšem třeba dodat, že díky zájmu českých nakladatelství o osobnost a názory nového pontifika se hlasy v jeho prospěch tříštily; několik
hlasů získal i rozhovor s papežem Františkem

Marie Vrabcová, Róbert Bezák:
Vyznanie (Navi Graf)
Stanislava Vodičková (ed.):
I zvíře mělo více útrpnosti než člověk (ÚSTR)

5. – 6. místo: 6 hlasů
Jorge Bergoglio, Abraham Skorka:
O nebi a zemi (Paseka)
Martin C. Putna, Martin Bedřich:
Vždycky v menšině (Portál)

7. – 11. místo: 4 hlasy
Tomáš Halík:
Žít s tajemstvím (NLN)

Knihy, jejich autoři a čtenáři. Pražský knižní veletrh se jmenuje příznačně Svět
knihy.
Snímek Aleš Masner
z nakladatelství Portál. Podobný fenomén
můžeme zaznamenat také u někdejšího trnavského arcibiskupa Bezáka. Kromě bronzového titulu Vyznanie sbíral hlasy jeho dialog se
slovenským publicistou Štefanem Hríbem.
Otázkou, na niž žádná knižní anketa nemůže odpovědět, je motivace jednotlivých hlasujících. Dali vybranému titulu hlas
výhradně na základě jeho literárních kvalit,

Bohdan Chlíbec:
Zimní dvůr (Druhé město)
Alena Ježková:
Tichá srdce (Práh)

nebo brali v úvahu i společenské souvislosti a osobnostní preference? Nakolik se tedy
jedná o anketu výhradně literární? Nevíme
– a vědět to snad ani nepotřebujeme.
Pořadí svých nejlepších knih si totiž sestavujeme každý sám. Názory ostatních a jejich literární preference seřazené v rámci
ankety nám v tom ale mohou významně napomoci.
(pal)

Carlo M. Martini, Georg Sporschill:
Hovory v Jeruzalémě (Karmelitánské nakl.)
Dom Samuel:
Celým srdcem (Triáda/Karmelitánské nakl.)

O modlitbě prakticky a do hloubky
Marek Vácha je jméno, které už má v knižní branži svůj zvuk. Jeho knihy přinášejí neotřelý pohled na mnohdy opomíjená
témata na pomezí teologie, přírodovědy
a etiky. Tentokrát je však Vácha jen tím,
kdo se ptá. Zásadní sdělení přicházejí od
nové tváře na literární scéně, od Karla Satorii.
Jistě: někdejší brněnský generální vikář a trapistický mnich není v rámci církve neznámou osobností, co se ale literatury týče, je vlastně začátečníkem. Jeho
vstup na knižní scénu byl nicméně v tom
nejlepším slova smyslu razantní. Satoriovy postoje, jak je čtenářům ve své knize představuje, jsou kritické i chápající. Obě tyto roviny jsou opodstatněné
a dobře se doplňují. Téma, o němž sou-

časný dobříšský farář v rozhovoru mluví nejčastěji, je přitom – velmi paradoxně – také
opomíjené. Jde o modlitbu, o hlubokou kontemplaci, která má být křesťanům vlastní,
často však taková nebývá.
Hlad po duchovnu, po do hloubky prožívaném tajemství, je i v české sekularizované společnosti nepřehlédnutelný. Snad
opravdu platí, že křesťan budoucnosti bude mystikem, nebo nebude vůbec. Není
však třeba čekat až na zítřek. „Kontemplace opravdu není třešničkou na dortíku určeném těm, kdo mají chuť si duchovně zamlsat,
a bez které se tedy lze klidně obejít. Jde o zážitek Života a jediný způsob, jak nastartovat
komunikační ideál zvaný nepřetržitá modlitba,“ říká v knize P. Satoria.
Církev je zvyklá na kritiku z mnoha
stran, zdálo by se, že už nemůže přijít nic

nového. Přišlo. Karel Satoria nabízí zcela nový kritický úhel: nabádá křesťany (včetně sebe samého), aby se více a intenzivněji modlili. Satoria nezůstává u obecných proklamací,
jeho slova nejsou pouhým apelem, a už vůbec ne žehráním na zkaženost světa. Jsou
zobrazením vlastní cesty k modlitbě. Cesty
namáhavé, plné křižovatek a tápání. Právě
proto je tato pouť pro čtenáře tak přitažlivá
a oslovující.
(pal)
Pro knihu hlasovali:
Stanislav Balík, Jana Franková, Josef
Greš, Tomáš Halík, Ladislav Heryán, Zdeněk
Janík, Marie Rút Křížková, Josef Lacman, Dana Němcová, Josef Pazderka, Ivan Renč, Marie Svatošová, Jaroslav Šebek, Jiří Trávníček,
Eliška Vlasáková, Jiří Zajíc.

Jak hlasovali jednotliví respondenti
PAVEL AMBROS,
pastorální teolog CMTF UP
1. Godefroy Kurth: Svatá Klotylda (474–545).
Královna mezi úzkostí a něhou (Refugium) – při
pohledu do budoucnosti Evropy nesmíme zapomínat na statečné ženy. Příběh života nikdy nezevšední, to jsem si říkal při četbě této knihy. V životopisech světců máme poklady!
2. Lubomír Mlčoch: Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot (Národohospodářský ústav Josefa Hlávky) – velmi užitečná kniha
a je možné se k ní vracet. Ekonomika musí mít
znalost i srdce!
3. Michal Altrichter: Krátké dějiny křesťanské spirituality (Refugium) – vždycky jsem dával přednost objemným manuálům, abych se dozvěděl co
nejvíce. A zde ve stručnosti – divím se – jak je to
možné, že je téměř vše.

STANISLAV BALÍK, politolog
1. Joseph Ratzinger: Ježíš Nazaretský III. Prolog
(Barrister & Principal); 2. Carlo Maria Martini, Georg
Sporschill: Hovory v Jeruzalémě (Karmelitánské
nakl.); 3. Marek Orko Vácha, Karel Satoria: Život je
sacra zajímavej (Cesta).
JITKA BEDNÁŘOVÁ, literární historička
1. Martin C. Putna: Vždycky v menšině. V rozhovoru s Martinem Bedřichem (Portál); 2. Ivan Martin Jirous: Úloža (Torst); 3. Jana Šrámková: Zázemí (Fra).

nou (Mladá fronta) – syrová minulost i realita Číny,
skvělý překlad Zuzany Li.
JOSEF BERÁNEK, publicista
1. Jiří Pribáň: Tyranizovaná spravedlnost. V rozhovoru s Karlem Hvížďalou (Portál) – rozhovor vznikal
řadu let; na Česko se dívá se znalostí místních poměrů, a přece z vnějšku; 2. Pascal Mercier: Noční
vlak do Lisabonu (Plus) – román, který se vyrovnává s lidskou konečností a také s křesťanskou tradicí
v Evropě; 3. Marie Vrabcová, Róbert Bezák: Vyznanie
(Navi Graf) – rozhovor s odvolaným arcibiskupem,
odkrývající souvislosti kauzy, a především osobnost
nástupce Metoděje, Vojtěcha a dalších.

MARTIN BEDŘICH, literární historik
1. Václav Hájek z Libočan: Kronika česká (Academia), ed. Jan Linka – obdivuhodná edice klíčového
textu předmoderních Čech; 2. Jiří Přibáň: TyranizoFRANTIŠEK BURDA, organizátor
vaná spravedlnost. V rozhovoru s Karlem Hvížďaliterárních dílen Ars poetica
lou (Portál) – proč je důležité ctít ústavu a pěstovat 1. Stanislava Vodičková (ed.): I zvíře mělo více
politickou kulturu; 3. Liao I-Wu: Hovory se spodi- útrpnosti než člověk (ÚSTR) – paměti P. Františka

Štveráka; 2. Friedhelm Mennekes: Nadšení a pochybnost. Nové umění ve starém kostele (Triáda);
3. Richard Rohr: Nahá přítomnost. Mystici to vidí
jinak (Cesta).
PAVEL DOKLÁDAL,
katolický kněz
1. Pavel Veselý, Renáta Lucková: Setkání s kardinálem Dominikem Dukou OP (Ikar) – jasně vidím, že naše církev má zbožného a schopného lídra;
2. Josef Socha a spol.: Advent. Půst. Velikonoce
(Typo Studio Hradec Králové) – tři brožury, v nichž
kněží z královéhradecké diecéze oslovují společně
celou diecézi v Roce víry 2013; 3. František Kolouch: Milion duší. Osudy biskupa Josefa Hloucha (Kartuziánské nakl.) – silné svědectví svatosti
v době nesvobody.
(Pokračování na str. B)
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(Pokračování ze str. A)
MILOŠ DOLEŽAL,
spisovatel a redaktor ČRo-Vltava
1. František Štverák: I zvíře mělo více útrpnosti
než člověk (ÚSTR), ed. S. Vodičková – kněz, který
přežil zvěrstva nacistických a komunistických koncentráků a vydal o nich syrové svědectví. Humorem
proti zupáctví; 2. Róbert Bezák, Marie Vrabcová: Vyznanie (Navi Graf) – trnavský arcibiskup v otevřené
reflexi duchovního zápasu (nejen svého). Vřelým
otcovstvím proti podlosti a funkcionářství; 3. Jezdili s ním andělé. In memoriam Stanislav Krátký
(CDK), ed. A. Filip a J. Baroš – vzpomínky na světeckou postavu biskupa skryté církve. Hořícím srdcem
a odvahou proti malosti a přikrčenosti.
DOMINIK DUKA, kardinál a arcibiskup pražský
1. Olivier Chaline: Bílá hora (Karolinum) – „Bitva na
Bílé hoře – české Lepanto“; 2. Paul Johnson: Churchill (Barrister & Principal) – muž vždy inspirující;
3. Blaine Harden: Útěk z tábora 14 (Ikar) – hrůzy komunismu nejsou minulostí a mají své přátele v ČR.
MILOSLAV FIALA, katolický kněz
1. Zajímavé rozhovory biskupa a rabína O nebi a zemi (Paseka), tedy dvou přátel J. Bergoglia a A. Skorky. Nabízejí v řadě otázek shodu, ale i různost přístupů z pohledu křesťanské a židovské tradice. Ukázka dialogu vedeného respektem k druhému a vzájemným obohacováním se při hledání smyslu naší
pozemské existence; 2. Dva jezuité, kardinál C. M.
Martini a pastoralista G. Sporschill, spolu rozmlouvají o dnešním riziku víry v knize Hovory v Jeruzalémě (Karmelitánské nakl.) a nebojí se probrat ani
témata, o kterých se často spíše mlčí a která jsou
aktuální zvláště v době plné nejistot a neklidu; 3.
Augustinovské „vezmi a čti“ je případné u encykliky
Světlo víry (Karmelitánské nakl.) už proto, aby víra
v Boha nebyla chápána jako „skok do prázdna“, ale
abychom ji chápali v celé hloubce a jako takovou ji
dokázali předávat. I když encykliky nepatří většinou
mezi oblíbenou četbu, zde udělejme výjimku.
JANA FRANKOVÁ, herečka a učitelka
1. Dylan Thomas: Vánoce jednoho kluka z Walesu
(Albatros) – přeložil P. Eliáš; 2. Marek Vácha, Karel
Satoria: Život je sacra zajímavej (Cesta); 3. Pouť
za Toufarem (Lithia Pardubice) – fotoreportáž Aleše Formánka z cesty do Zahrádky 27. října 2012.
ŠÁRKA GRAUOVÁ, portugalistka
1. Jiří Štorek: 1 Sam (Jan Bouček) – kázání pronesená před více než deseti lety si uchovala překvapivou aktuálnost; 2. Dietrich Bonhoeffer: Následování (Kalich) – úplné vydání knihy vedoucí i v této
laxní postmoderní době k podstatě křesťanovy cesty; 3. Josef Forbelský: Svět se mnou, svět beze
mne (Academia) – málokdo dokáže číst svůj život
v souřadnicích velkých dějin jako Josef Forbelský.
JOSEF GREŠ,
redaktor LN, organizátor ankety Kniha roku
1. Marek Vácha, Karel Satoria: Život je sacra zajímavej (Cesta) – ta kniha je… jak to jen říct… (sacra) zajímavá! 2. Nassim Nicholas Taleb: Zrádná nahodilost (Paseka) – přeložil Jan Hořínek. Lucretius
pravil: Největší objekt, s jakým jsme se kdy setkali,
máme tendenci považovat za největší vůbec. A tato kniha pomáhá na jeho nanejvýš pamětihodnou
moudrost nezapomenout.
GERTRUDA GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ,
výtvarnice a básnířka
1. Cyrilometodějský kalendář 2014 (Katolický týdeník) – soubor poutavých článků, reprodukcí, perliček, moudrostí a informací; 2. Detlef Wendler: Beten (Matthias Grünewald Verlag) – knížka o moci
a pomoci modlitby.
JIŘÍ GRYGAR, astrofyzik
1. Tomáš Halík: Žít s tajemstvím (Nakl. LN) – další
klasika našeho klasika; 2. Eduard Kejnovský: Horská rozjímání (Cesta) – eseje o smyslu života, které napadají biofyzika při putování přírodou doma
i v cizině; 3. Martin Kvapilík: Proč? (Cesta) – 22 velestručných brilantních odpovědí na otázky, které
dříve či později napadnou skoro každého přemýšlivého člověka.
TOMÁŠ HALÍK,
katolický kněz a vysokoškolský pedagog
1. Charles Taylor: Sekulární věk (Filosofia) – záslužný překlad části jedné z nejzávažnějších sociologických analýz naší doby včetně proměn náboženství; 2. Martin C. Putna: Vždycky v menšině (Portál)
– oceňuji autorovu vzdělanost a upřímnost; 3. Karel Satoria, Marek Vácha: Život je sacra zajímavej
(Cesta) – dialog dvou kněží představuje „jiný katolicismus“ v dnešních Čechách, a narušuje tak rozšířené předsudky a klišé.
KAREL HERBST, biskup
1. Bohumil Kolář: S největší radostí (Nové Město);
2. Pavel Marek, Marek Šmíd: Arcibiskup František
Kordač (Univerzita Palackého Olomouc); 3. Timothy
Snyder: Krvavé země (Paseka/Prostor).

2. Timothy Snyder: Krvavé země
Evropa mezi Hitlerem a Stalinem (Paseka/Prostor)
„Vynikají a smutné zároveň. Povinná četba pro každého, kdo chce
pochopit 20. století, nacismus a komunismus“ (Roman Joch). Mezi Hitlerovou a Stalinovou říší se totiž nacházely „krvavé země“,
které se staly obětí největší demografické a humanitární katastrofy,
jakou kdy člověk v lidských dějinách způsobil. Necelá dvě desetiletí stačila k tomu, aby zde v důsledku politiky obou vůdců zahynulo 14 milionů lidí. Řeč je o území dnešního Polska, Ukrajiny,
Běloruska a pobaltských států. Tedy kousek od nás.
(pau)
Pro knihu hlasovali: Karel Herbst, Ladislav Heryán, Roman
Joch, Pavel Kuneš, Josef Mlejnek, Otmar Oliva, Josef Pazderka,
Petruška Šustrová, Vojtěch Vlček, Stanislava Vodičková.
3. – 4. Róbert Bezák, Marie Vrabcová: Vyznanie (Navi Graf)
„Smutné čtení, ale smysl pro spravedlnost velí se jím prokousat,“
zdůvodňuje K. Lachmanová svůj hlas knize, která přináší rozhovor s nedávno odvolaným slovenským arcibiskupem. Ten v ní
poodhaluje svůj životní příběh, ale hovoří zejména o okolnostech svého odvolání z čela trnavské arcidiecéze. Jeho výpověď
je velmi otevřená a konkrétní. A v závěru se ptá: „Opravdu se
všem podařilo uspat své svědomí tím, že mě vytěsnili ze svého
života? Obávám se, že to není možné, neboť necitlivost v jedné
věci udělá člověka nakonec necitlivým ve všem.“
(pau)
Pro knihu hlasovali: Josef Beránek, Miloš Doležal, Lukáš Jirsa,
Max Kašparů, Kateřina Lachmanová, Otmar Oliva, Jiří Stránský,
Tomáš Weiss.
3. – 4. Stanislava Vodičková (ed.):
I zvíře mělo více útrpnosti než člověk
Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu (Ústav pro studium totalitních režimů)
Za německé okupace se P. Štverák zapojil do domácího odboje,
byl zatčen, brutálně vyslýchán a poslán do koncentračních táborů Dachau a Sachsenhausen. V nelidských podmínkách zde
pomáhal druhým přežít a sám několikrát o vlásek unikl smrti. Po
únoru 1948 okusil zase metody StB. Ve svých vzpomínkách barvitě i s humorným nadhledem líčí svůj boj s totalitní mocí a podává svědectví o utrpení i odvaze mnoha nevinných lidí. (pau)
Pro knihu hlasovali: František Burda, Miloš Doležal, Juliana Jirousová, Václav Malý, Aleš Opatrný, Tomáš Petráček, Jiří Stříbrný, Vojtěch Vlček.
5. – 6. Jorge Bergoglio, Abraham Skorka: O nebi a zemi
Papež František o rodině, víře a úloze církve ve 21. století (Paseka)
Ještě jako kardinál a arcibikup v argentinském Buenos Aires se
papež František pravidelně scházel se svým přítelem, rabínem
Abrahamem Skorkou, aby spolu debatovali o otázkách víry,
o Bohu i ďáblu, o vině a odpuštění, o modlitbě, politice, výchově, globalizaci, vědě a problémech současného světa. Nakonec
se rozhodli své rozpravy zpracovat do knižní podoby. Dialog
obou přátel vyniká hloubkou a přesností, ale i respektem a otevřeností k duchovnímu světu toho druhého a snahou společně
hledat smysl naší pozemské existence.
(pau)
Pro knihu hlasovali: Miloslav Fiala, Marie Rút Křížková, Josef
Mlejnek, Jiří Stříbrný, Vojtěch Vlček, Jiří Zajíc.
5. – 6. Martin C. Putna – Martin Bedřich:
Vždycky v menšině (Portál)
Už ten název je okouzlující! Martin Putna je jednou z nejvýraznějších postav současného českého křesťanství a zároveň humanitních věd. Jeho postoje bývají menšinové, ale pravda se často
nachází právě na okrajích. Jeho dialog s Martinem Bedřichem
není klasickým životopisným rozhovorem, na něj je respondent
ještě mladý. Je to neklidné čtení pro neklidnou dobu. Chvílemi
se zdá, že je kniha tak trochu putnovskou Lonely Planet, ale
konec konců: i o lokalitách, které Putnu tak okouzlily, dokáže
vyprávět okouzleně.
(pal)
Pro knihu hlasovali: Jitka Bednářová, Tomáš Halík, František
Kunetka, Petr Pithart, Miloš Szabo, Jan Šulc.
Kniha je výzvou všem, kdo pochybují o smyslu
zasvěcení člověka pouze jednomu Pánu; 2. Václava Jandečková: Kámen (Nakl. Českého lesa) – je
velkou zásluhou autorky, že po pečlivé rešerši vydala věrnou rekonstrukci snad nejperfidnější akce
StB po roce 1948, příběh falešných státních hranic,
PETR HRUŠKA,
přes něž komunističtí agenti převáděli nic netušící
básník a literární vědec
1. Zdeněk Volf: Až na poslední pohled (Barrister & oběti a pak je odváželi rovnou do vězení; 3. PaPrincipal); 2. Bohdan Chlíbec: Zimní dvůr (Druhé vel Hošek: V dobrých rukou (Vyšehrad) – autor je
Město); 3. Josif Brodskij: Benátské strofy (Opus) typickým příkladem vytříbené protestantské kazatelské školy, která spojuje vzdělanost se sdělností
– překlad Maita Arnautová.
a zároveň přesností myšlení. Jeho biblické výklady jsou nejen zasvěcenými komentáři k jednotDANIELA IWASHITA,
livým biblickým textům, ale i výborným úvodem do
literární historička
1. Jakub Deml: Pozdrav Tasova (Host) – editor křesťanství.
Vladimír Binar. Ve skutečnosti sedm knih – sedZDENĚK JANÍK, spisovatel
mero dveří do básníkova díla: Pozdrav Tasova, Můj
očistec, Miriam, Moji přátelé, Mohyla, Zapomenuté 1. Tomáš Halík: Žít s tajemstvím. Podněty k prosvětlo, Rodný kraj. A k tomu krásná básnická pró- mýšlení víry (Nakl. LN) – souhrn nejdůležitějších
za Nebe se jiskří mlékem; 2. Ondřej Horák: Dvoři- myšlenek z několika předchozích knih; 2. Marie
ště (Druhé Město); 3. Bohdan Chlíbec: Zimní dvůr Šulcová: Strach buší na dveře (Katolický týdeník)
(Druhé Město).
– příběh kněze, který přistoupil „na oko“ na spolupráci s StB, ale také pomohl mladým lidem z farnosti
ZDENĚK JANČAŘÍK,
k nalezení vlastní pevné víry. Dobře napsaný příběh,
katolický kněz a publicista
inspirovaný skutečným případem zesnulého kněze,
1. Dom Samuel: Celým srdcem. Úvahy o budouc- ukazuje na složitost „viny“ a „neviny“; 3. Marek Vánosti křesťanství v našem světě (Triáda/Karmeli- cha, Karel Satoria: Život je sacra zajímavej (Cesta)
tánské nakl.) – opat novodvorského kláštera ne- – rozhovory mladého kněze a současně reuhýbá pokušení k sekularismu, život v klášteře je nomovaného vědce s bývalým trapistickým mnichem
pro něj cestou ke svatosti a k setkání s Bohem. v Sept-Fons ve Francii, nynějším farářem v Dobříši.
LADISLAV HERYÁN, katolický kněz
1. Marek O. Vácha, Karel Satoria: Život je sacra zajímavej, (Cesta); 2. Timothy Snyder: Krvavé země
(Paseka/Prostor); 3. Ivan M. Jirous: Úloža (Torst).

JULIANA JIROUSOVÁ, výtvarnice
1. Stanislava Vodičková (ed.): I zvíře mělo více
útrpnosti než člověk (ÚSTR) – paměti P. Františka
Štveráka; 2. Alena Ježková: Tichá srdce (Práh);
3. Kniha žalmů s Rašiho výkladem (Garamond)
– v českém překladu Viktora Fischla.
LUKÁŠ JIRSA, filmový publicista
1. Marie Vrabcová: Vyznanie (Navi Graf) – rozhovor s Róbertem Bezákem, který by měl číst každý
kriticky myslící katolík; 2. Jurij Norštejn: Sníh na
trávě I, II (AMU) – dvousvazkový opus magnum
ruského animátora je monumentální nejen svým
rozsahem, ale i uměleckým a duchovním obsahem;
3. Jana Šrámková: Zázemí (Fra) – útlá kniha vedoucí k dlouhému vzpomínání.
ROMAN JOCH, překladatel a publicista
1. Timothy Snyder: Krvavé země (Paseka/Prostor)
– vynikající a smutné zároveň. Povinná četba pro každého, kdo chce pochopit 20. století, nacismus i komunismus; 2. Jiří Rak: Zachovej nám, Hospodine.
Češi v Rakouském císařství 1804–1918 (Havran) –
podtitul říká vše. Vtipně, přesně a výmluvně o tom,
jak jsme a vždy byli hluboce monarchistický národ; 3.
Frits Bolkestein: The intellectual temptation. Dangerous Ideas in Politcs (AuthorHouse) – kniha bývalého
nizozemského státníka a komisaře EU o nejhorších
politických idejích posledního čtvrttisíciletí. Kéž by
všichni politici byli vzdělaní a moudří jako Bolkestein!
MAX KAŠPARŮ, psychiatr a spisovatel
1. Marie Vrabcová, Róbert Bezák: Vyznanie (Navi Graf) – rozhovory s exarcibiskupem trnavským;
2. Tivadar Soros: Maškaráda kolem smrti (Nakl.
KAVA-PECH) – neuvěřitelný příběh o tom, jak otec
světoznámého filantropa Georga Sorose vyzrál nad
gestapem; 3. Andrzej Grajewski: Rusko a kříž (ČKA)
– z dějin pravoslavné církve v SSSR.
VOJTĚCH KODET, katolický kněz a teolog
1. Antonio Maria Sicari: Poselství Jana od Kříže
(Karmelitánské nakl.); 2. Martin Prudký, Jan Heller:
Obtížné oddíly předních proroků (Karmelitánské
nakl.); 3. P.-M. Delfieux: Kniha života Mnišského
bratrstva Jeruzalém (Kartuziánské nakladatelství).
MARKÉTA KORONTHÁLYOVÁ, klasická filoložka
1. Alena Ježková: Tichá srdce. Kláštery a jejich lidé (Práh) – pohled nevěřícího na promodlená místa naší vlasti a jejich spiritualitu plný úcty a obdivu
otvírá oči i nám a vede k poznání mnoha nových
skutečností a souvislostí. Obohacující text je doprovázen skvělými fotografiemi; 2. Veronika Bendová:
Nonstop Eufrat (Fra) – strhující příběh kněze, který
opustil svou službu. Skvěle napsaná psychologická
sonda do současného života naší církve; 3. Róbert
Bezák: Medzi nebom a peklom (W Press) – rozhovory známého bratislavského novináře Štefana
Hríba s arcibiskupem, který přišel o svou diecézi.
JOSEF KOŘENEK, lékař a básník
1. Michal Altrichter: Události víry (Refugium) – pozitivně laděná kniha neukrývající problémy, zpevňující naše postoje; 2. Petr Pokorný, Ulrich Heckel:
Úvod do Nového zákona (Vyšehrad) – obohacující pozoruhodná monografie splňující vědecká kritéria; 3. Jaro Křivohlavý: Není radost jako radost
(Karmelitánské nakl.) – milá knížka, která informuje,
orientuje a inspiruje.
PAVEL KOSATÍK, spisovatel
1. Michail Bulgakov, Jelena Bulgakovová: Deníky
Mistra a Markétky (Academia); 2. Intelektuál ve
dvacátém století. Rozhovor Timothyho Snydera
s Tonym Judtem (Prostor); 3. Rolf Hosfeld: Karl
Marx. Životopis intelektuála (Paseka).
LUBOŠ KROPÁČEK, orientalista
1. Susanne Heine, Peter Pawlowsky: Moderní průvodce křesťanstvím (Vyšehrad); 2. Tomáš Halík:
Žít s tajemstvím (Nakl. LN) – bilance neustávajícího hledání; 3. Alena Ježková: Tichá srdce (Práh)
– pevné hodnoty budí úctu.
MARIE RÚT KŘÍŽKOVÁ, literární historička
Jsem šťastná, že jsem se vydání těchto knih dožila: 1. Jorge Bergoglio, Abraham Skorka: O nebi
a zemi (Paseka) – dialog 21. století papeže Františka a rabína Skorky z Buenos Aires; 2. Karel Satoria, Marek Vácha: Život je sacra zajímavej (Cesta)
– přelomový rozhovor dvou přátel-kněží; 3. Róbert Bezák: Medzi nebom a peklom. Rozhovory se
Štefanem Hríbem (W Press).
PAVEL KUNEŠ, katolický kněz
1. Umberto Galimberti: Znepokojivý host. Nihilismus a mládež (Moravapress) – důležitý manuál pro
rodiče a učitele, který bych dal skoro jako povinnou
četbu; 2. Jiří Přibáň: Tyranizovaná spravedlnost
(Portál) – pohled přemýšlejícího právníka na českou
kotlinu zvenku; 3. Timothy Snyder: Krvavé země.
Evropa mezi Hitlerem a Stalinem (Paseka/Prostor)
– člověk se musí stále držet při smyslech, protože
jenom jediný je dobrý, Pán Bůh sám.
(Pokračování na str. C)
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(Pokračování ze str. B)

7. – 11. Tomáš Halík: Žít s tajemstvím (NLN)
Vydat výbor z dřívějších knižních prací je běžnou literární praxí. Pokud byly dosavadní tituly úspěšné, dá se předpokládat,
že zájem bude i o kompilaci. Méně typické je, když tuto editorskou práci dělá sám autor. Vybírat sám ze sebe? Není to trochu sebestředné? Není. Jak v listopadovém rozhovoru pro KT
T. Halík uvedl, k této bilanční knize (bude následovat ještě jedna) ho přivedly diskuse s německými kněžími, za nimiž v poslední době na pozvání biskupů často jezdí. Tady se ukázalo,
která témata z dosavadních Halíkových knih nejintenzivněji
rezonují. Jistě dokážou znít i na druhé straně Šumavy.
(pal)
Pro knihu hlasovali: Jiří Grygar, Zdeněk Janík, Luboš Kropáček, Ivan Renč.

FRANTIŠEK KUNETKA, katolický kněz a teolog
1. Jakub Deml: Prvotiny. Sebrané spisy I (Academia); 2. Martin C. Putna: Vždycky v menšině. V rozhovoru s Martinem Bedřichem (Portál); 3. Jiřina
Šiklová: Vyhoštěná smrt (Kalich).
JOSEF LACMAN, knihkupec
1. Papež František: Lumen fidei (Karmelitánské nakl.);
2. Marek Vácha, Karel Satoria: Život je sacra zajímavej (Cesta); 3. Jakub Deml: Pozdrav Tasova (Host).
KARLA LADWIGOVÁ, publicistka
1. Vladimír Vavřínek: Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem (Vyšehrad); 2. Papež František: Prosím o přátelský dialog. František v Riu
de Janeiru 2013 (Ikar); 3. Pavel Hošek: V dobrých
rukou (Vyšehrad) – v rozhovoru s Petrem Vaďurou.

7. – 11. Bohdan Chlíbec: Zimní dvůr (Druhé Město)
Jako by se zapomnělo, že Bohdan Chlíbec je nejen editor
a nakladatelstký redaktor, ale také básník. Vždyť od vydání jeho prvních, spirituálně (chtělo by se říci až katolicky) orientovaných sbírek, uplynulo více než deset let. Za tu dobu jsme se
všichni změnili, čtenáři i autor. Chlíbcova spiritualita se neztratila, jeho naděje se však prohloubila – nalézt ji znamená
projít údolím stínů, koncentrovaného hnusu a zklamání, které
bývá tak časté, že už ani nepřekvapí. Přečkat v kalných vodách vyžaduje hluboké kořeny. Zimní dvůr zvítězil v prosinci
loňského roku v anketě Lidových novin o knihu roku.
(pal)
Pro knihu hlasovali: Petr Hruška, Daniela Iwashita, Vít Slíva,
Jiří Zizler.

KATEŘINA LACHMANOVÁ, teoložka a psycholožka
1. Carlo Maria Martini, Georg Sporschill: Hovory
v Jeruzalémě (Karmelitánské nakl.) – skutečně
zralé víno, „pozdní sběr“; 2. Róbert Bezák, Marie
Vrabcová: Vyznanie (Navi Graf) – smutné čtení, ale
smysl pro spravedlnost velí se jím prokousat; 3. Karel Herbst: Texty mého srdce (Karmelitánské nakl.)
– autor zárukou kvality.
FRANTIŠEK LÍZNA, katolický kněz
1. Tomáš Petráček: Bible a moderní kritika (Vyšehrad) – skvěle napsaná kniha dává jednoznačně za
pravdu těm, kteří riskovali při zápasu o pochopení
Bible, před těmi, kteří vidí církev jako místo ohrožené židozednářskými intrikami a touží po obnovení středověkých pohledů a obhajobě statusu quo;
2. Václava Jandečková: Kámen (Nakl. Českého lesa)
– nesmírně poutavá četba o komunistických zločinech 50. let; 3. Jaroslav Blažke: Kouzelné zrcadlo
literatury I–IV (Velryba) – průvodce literaturou od
Gilgameše ke snům a realitám moderního světa,
nezbytná četba ke vzdělanosti.

Alena Ježková: Tichá srdce (Práh)
Průvodce po klášterech pro začátečníky. Tak by se dala shrnout
práce autorky, která se dosud věnovala hlavně psaní pro děti.
Ježková přiznává, že po klášterech začala jezdit v době, kdy
o nich vlastně nic nevěděla. Všechno pro ni bylo nové a zajímavé. Může si v takovém přístupu najít něco svého i křesťan,
který to „všechno“ už ví? Kupodivu může. Jednak všechno neví, a hlavně: okouzlený pohled autorky může jeho zkušenost
okysličit. Život v klášterech nebyl „dosud tabuizovaný,“ jak se
v knize tvrdí, ale každé otevřené okno směrem k sekularizované společnosti je vítáno. Nahlížet jimi mohou i křesťané. (pal)
Pro knihu hlasovali: Juliana Jirousová, Markéta Koronthályová,
Luboš Kropáček, Dana Němcová.

FRANTIŠEK LOBKOWICZ,
biskup ostravsko-opavský
1. Jiří Zajíc: Cena věrnosti (Paulínky); 2. Jan Dobraczyński: Stín Otce (Paulínky); 3. Jiří Miček: Slavík
za mříží (vydáno vlastním nákladem) – kniha popisuje osudy salesiána P. Václava Filipce v době, kdy
se musel skrývat před policií v čase totality.

7. – 11. Carlo Maria Martini, Georg Sporschill:
Hovory v Jeruzalémě (Karmelitánské nakl.)
V co věří nevěřící lidé? Co mají společného a v čem se rozcházejí různá náboženství? Jak jednat s lidmi jiné víry? Jak se projevuje
pravá láska? Proč církev tak často hovoří o hříchu? Kdyby Ježíš
žil dnes, o co by nejvíc usiloval? Tyto a další živé otázky probírá
rakouský jezuita a odborník na sociální pastoraci s nedávno zesnulým kardinálem Martinim. Výsledkem je mimořádně poutavá
a osobní kniha, určená především mladým lidem, ale zdaleka
nejen jim. Martiniho moudré názory jsou inspirací pro všechny,
jimž ještě zůstalo otevřené „ucho učedníka“.
(pau)
Pro knihu hlasovali: Stanislav Balík, Miloslav Fiala, Kateřina
Lachmanová, Miloš Szabo.

TOMÁŠ MACHULA, děkan Teologické fakulty JU
1. Immanuel Kant: Náboženství v hranicích pouhého rozumu (Vyšehrad); 2. Jiří Mikulec: Náboženský
život a barokní zbožnost v českých zemích (Grada); 3. Jacques Le Goff (ed.): Muži a ženy středověku (Vyšehrad).
VÁCLAV MALÝ, biskup
1. Stanislava Vodičková (ed.): I zvíře mělo více
útrpnosti než člověk (ÚSTR) – život kněze Františka Štveráka; 2. Trapl, Konečný, Marek: Politik
dobré vůle. Život a dílo Jana Šrámka (Vyšehrad);
3. Luboš Kropáček: Po cestách kamenitých (Vyšehrad) – knižní rozhovor J. Paulase a M. Zikmunda.

7. – 11. Dom Samuel: Celým srdcem
Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě
(Triáda/Karmelitánské nakl.)
Jak žít klášterním životem v 21. století? Tuto otázku si klade
opat trapistického kláštera v Novém Dvoře a dodává: „Zmatenost, jež kolem nás panuje, je veliká. Předávat křesťanskou
víru ve společnosti, jejíž hodnoty se rozpadají, je těžký úkol.
Naše odpovědnost tím však nekončí, musíme také vychovávat
nějaké další mnichy, nějaké další kněze, které jednoho dne
s Boží pomocí dokážou být oporou těm, jimž jsme víru předali.“ V jeho úvahách proto nechybí slova jako věrnost, rozlišování mezi dobrem a zlem či odvaha k boji.
(pau)
Pro knihu hlasovali: Zdeněk Jančařík, Tomáš Petráček, Jiří
Štourač, Jaromír Zelenka.

PETR MAZANEC, básník a regionální historik
1. Zbyněk Hejda: Kritiky a glosy (Triáda); 2. Ivan
M. Jirous: Magorova mystická růže (Vetus Via)
– nějakým záhadným nedopatřením se ke mně tyto
básně dostaly až loni ve svém třetím vydání; 3. Varlam Šalamov: Levý břeh (B plus B) – překlad Sergej
a Jan Machoninovi.
JAROSLAV MED, literární historik
1. František Mikš: Jiná modernita (Barrister & Principal); 2. Flannery O´Connorová: Moudrá krev
(Argo); 3. Jan Vladislav: Otevřený deník (Torst).
LUBOMÍR MLČOCH,
ekonom a vysokoškolský pedagog
1. Věřit… Jde to vůbec? (De cuore) je příspěvek
Benedikta V. Holoty OFM k Roku víry. Františkán
zprostředkovává plody dávného duchovního vedení
Jana Ev. Urbana OFM a ta nitka je utkána životy z víry
2 x 90 let; 2. Kästner, Míšková, Musil, Stingl: Osud

jednoho chirurga ve 20. století. Josef Hohlbaum
1884–1945 (Masarykův ústav a Archiv AV) – v české a německé verzi. Pečlivě doložené osobní dějiny
vystihují tragické vyústění konfliktního soužití lépe
než velké dějinné koncepce; 3. Jakub S. Trojan: Skoro-sonety (SUSA Středokluky) – teolog-vědec-básník zpívá s mladickou lehkostí a moudrostí kmeta.
JOSEF MLEJNEK, básník a překladatel
1. Z malé záplavy publikací o Svatém otci Františkovi
mne vedle Bergogliových disputací s rabínem Skorkou O nebi a zemi (Paseka) oslovila kniha Sergia
Rubína s Francescy Ambrogettiové Papež František (Portál). Důvod je prostý: obě „rozhovorové“
knihy vznikly už před třemi lety v Argentině. I přes
anachronický a trochu zavádějící český název (ta
druhá kniha se ve španělském originále jmenovala Jezuita) ani zde necítíme zbožné zapřahání vozu
před koně, ale jen stvrzujeme hlubokou kontinuitu
v konání nynějšího biskupa města Říma a celého
světa; 2. Zbyněk Hejda: Básně (Triáda); 3. Timothy
Snyder: Krvavé země (Paseka/Prostor).
DANA NĚMCOVÁ, psycholožka
1. Marek Vácha, Karel Satoria: Život je sacra zajímavej (Cesta); 2. Jan Synek: Svobodní v nesvobodě
(Vyšehrad a ÚSTR) – náboženský život ve věznicích
v období komunistického režimu; 3. Alena Ježková:
Tichá srdce (Práh).
OTMAR OLIVA, akademický sochař
1. Timothy Snyder: Krvavé země (Paseka/Prostor)
– zpráva o trojí genocidě (Stalin, Hitler, Stalin) ve
východní Evropě. 14 milionů obětí dvou zrůdných
ideologií; 2. Róbert Bezák: Medzi nebom a peklom. Rozhovory se Štefanem Hríbem (W Press);
3. Marie Vrabcová, Róbert Bezák: Vyznanie (Navi Graf) – povídání, kterak doma proroků netřeba,
aneb o komplotu špatného svědomí, estébáctví,
zbabělosti, pokrytectví a neléčené nedávné minulosti. Nečíst před spaním.
ALEŠ OPATRNÝ, pastorální teolog KTF UK
1. Papež František: encyklika Lumen fidei (Karmelitánské nakl.) – vlídná a zásadní učebnice o tom,
jak věřit a víru žít; 2. Hans Küng: Ježíš (Barrister
& Principal) – spojení snahy o maximální intelektuální poctivost s osobním až vášnivým zaujetím pro
Ježíše vidím jako pozoruhodné a inspirující; 3. Stanislava Vodičková (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti
než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně
nacistického a komunistického režimu (ÚSTR) – je
to hrozné čtení o tom, jak dovedou být lidé až nepochopitelně zlí. A současně krásné – jak člověk dovede vírou, charakterem a dobrotou zlu čelit.
JOSEF PAZDERKA, redaktor ČT
1. Karel Satoria, Marek Vácha: Život je sacra zajímavej (Cesta) – osvěžující rozhovor, osvěžující kniha;
2. Timothy Snyder: Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem (Paseka/Prostor) – důležité čtení.
JAN PEŇÁZ, katolický kněz
1. Marie Šulcová: Strach buší na dveře (Katolický týdeník) – je to naprosto pravdivě napsáno jak o spolužákovi, kterého jsem dobře znal, tak o minulém
režimu, ale hlavně o Pánu Bohu i ďáblu; 2. Václav
Trmač: Jaký tvar má kapka deště. Katecheze inspirované světem kolem nás (vydáno svépomocí v Jedovnicích) – napínavé a syté čtení pro malé i velké
o věcech, o kterých mluví Pán Ježíš; 3. Dedičstvo
otcov zachovaj nám Pane (Dedičstvo otcov) – knížka pěkně ukazuje, jak velký význam má dodnes cyrilometodějská misie pro Slováky po více stránkách.
(Pokračování na str. D)

VÍTĚZNÉ TITULY V KARMELITÁNSKÝCH KNIHKUPECTVÍCH
Hovory v Jeruzalémě
Carlo Maria Martini
Brož., 152 str., 159 Kč
Kardinál Martini hovoří o otázkách,
které mu kladou dnešní mladí lidé
o víře, o rozhodování a volbě životní
cesty, o přátelství a vztazích s lidmi
i s Bohem, o lásce mezi mužem a ženou,
o církvi a o sociálních otázkách.
Život je sacra zajímavej
Marek Orko Vácha, Karel Satoria
Váz., 129 str., 148 Kč
Marek O. Vácha s vtipem
a občasnou břitkou ironií i zemitým
slovníkem zpovídá Karla Satoriu
o tom, jak se žije v trapistickém
klášteře, o naslouchání tichu
či jak porozumět zadání svého života.
Celým srdcem
O budoucnosti křesťanství
v našem světě
Dom Samuel
Brož., 259 Kč
Co je to klášter a jaký je život v něm?

Jak přiblížit lidem jiný rozměr lidské existence, možnosti
ducha, kořeny, z nichž roste křesťanství? Na tyto
a spoustu dalších otázek hledá v této knize odpověď
Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře.
Papež František: O nebi a zemi
František I.
– Jorge Mario Bergoglio,
Abraham Skorka
Váz., 240 str., 249 Kč
Rozhovory Jorgeho Maria Bergoglia
– Františka I. s jeho přítelem rabínem
Abrahamem Skorkou o rodině,
víře a úloze církve ve 21. století.
Tichá srdce
Kláštery a jejich srdce
Alena Ježková,
Jiří Chalupa
Váz., 445 str., 499 Kč
Kniha přináší hlubokou sondu
do historie i současnosti našich
klášterů a do způsobu života
v nich ve třiceti rozhovorech s představenými
klášterů, řeholníky a řeholnicemi. Text doplňuje
na 150 černobílých fotografií Jiřího Chalupy.

Karmelitánská knihkupectví najdete ve všech biskupských městech ČR.
Vše o knihách z KNA naleznete na adrese www.ikarmel.cz

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
Kostelní Vydří 58

380 01 Dačice

tel.: 384 420 295

e-mail: zasilky@kna.cz

www.kna.cz

Štěrboholská 44/1307, 102 00 Praha 10
tel./fax: 271 961 380, distribuce@ivysehrad.cz,
20 % sleva – nákup v expedičním skladu,
15 % sleva – www.ivysehrad.cz

Pavel Hošek
V dobrých rukou
Záznam rozhlasových dialogů Petra
Vaďury s vedoucím
katedry religionistiky na Evangelické
teologické fakultě UK doc. Pavlem
Hoškem. Jako religionista i jako křesťan
přistupuje P. Hošek
k výkladům Písma s velkou pokorou. Jeho
cílem je zprostředkovat skutečnost, kterou sám prožil: setkání s Bohem, který je
za biblickými texty, i důsledky, které toto
setkání mělo pro jeho život. Dokáže ilustrovat velké pravdy na prostých životních
příkladech, přitom mu nechybí ani smysl
pro humor.
Váz., 272 str., 298 Kč

D
(Dokončení ze str. C)
TOMÁŠ PETRÁČEK, katolický kněz a teolog
1. Stanislava Vodičková (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk (ÚSTR) – paměti P. Štveráka. Nesmírně důležité a cenné svědectví o osudu křesťanství ve 20. století; 2. Dom Samuel: Celým srdcem
(Triáda/Karmelitánské nakl.) – reflexe o víře, které
provokují k přemýšlení; 3. František Burda: Kultura.
Doličný předmět obětního mechanismu (Oftis) – výtečná monografie na stále aktuálnější téma.
DANIEL PFANN, evangelický duchovní
1. Milena Šimsová: Svět Jaroslava Šimsy (Eman)
– unikátní a vynikající vhled do myšlenkových a duchovních zápasů první republiky a doby německé
okupace; 2. Henning Mankell: Vrazi bez tváře (Host)
– dobrý relax s kvalitní detektivkou z dobrého vydavatelství; 3. Howard Jacobson: Finklerovská otázka
(Odeon) – překlad Magdaléna Potočková.
HANA PINKNEROVÁ, spisovatelka
1. Andy Andrews: Ten, který si všímal (Návrat domů); 2. Barbora Baronová, Dita Pepe: Slečny (Wo-men); 3. Kitty Crowther: Návštěva malé smrti
(Baobab).
PETR PITHART, publicista a bývalý politik
1. Martin C. Putna: Vždycky v menšině. V rozhovoru
s Martinem Bedřichem (Portál) – odvaha myslet po
svém, a přitom s pokorou; 2. Jiří Rak: Zachovej nám,
Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804–1918
(Havran) – jak jsme pořád stejní! 3. Konrad Lorenz:
Život se psem není pod psa (Argo) – radost z trpělivého poznávání čtyřnohého stvoření.
JOLANA POLÁKOVÁ, filozofka
1. Papež František: Promluvy z Argentiny (Karmelitánské nakl.); 2. Papež František: Otevřená mysl,
věřící srdce (Paulínky); 3. Papež František (Portál)
– v rozhovoru se S. Rubínem a F. Ambrogettiovou.
MARTIN C. PUTNA, literární historik
1. Dietrich Bonhoeffer: Následování (Kalich); 2. Hans
Küng: Ježíš (Barrister & Principal); 3. Šárka Belšíková,
Martin Gaži, Jarmila Hansová: Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy. Osvícenství zdola v okrsku
světa (Národní památkový ústav Č. Budějovice).
IVAN RENČ, spisovatel
1. Marek Vácha, Karel Satoria: Život je sacra zajímavej (Cesta); 2. Tomáš Halík: Žít s tajemstvím
(Nakl. LN).
PROKOP SIOSTRZONEK, břevnovský převor
Zaujal mě především následující titul od Pavla Kosatíka: Tigrid, poprvé (Mladá fronta) – neměli bychom
zapomínat na ty, kteří pracovali pro národ v exilu.
Mnohé jsem z knihy pochopil hlouběji.
VÍT SLÍVA, básník
1. Bohdan Chlíbec: Zimní dvůr (Druhé Město) – poezie propastná… 2. Zdeněk Svěrák: Po strništi bos
(Fragment) – kladu do těsné blízkosti Poláčkovy mistrovské prózy Bylo nás pět! 3. Jakub Deml: Pozdrav
Tasova (Host) – průřez mohutným Demlovým dílem vedený šťastnou rukou editora Vladimíra Binara.
JAN SOKOL, filozof
1. Klaus Döge: Antonín Dvořák (Vyšehrad) – vynikající a mimořádně důkladná monografie, jaká tu
dosud nebyla; 2. Ulrich Heckel, Petr Pokorný: Úvod
do Nového zákona (Vyšehrad) – souborný, a přitom
srozumitelný úvod do NZ spisů i teologie; 3. Guy
Gilbert: Partnerství (Portál).
JAROSLAV SOMEŠ, herec a divadelní historik
1. Václav Hájek z Libočan: Kronika česká (Academia); 2. Jiří Křesťan: Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění (Paseka); 3. Jan Royt : Mistr Třeboňského oltáře (Karolinum).

MARTIN STÖHR, básník a redaktor Hosta
1. Jana Šrámková: Zázemí (Fra); 2. Pavel Kosatík:
Tigrid, poprvé. Průvodce životem inteligentního
muže ve dvacátém století (Mladá fronta); 3. Petr
Borkovec: Milostné básně (Fra).
JIŘÍ STRÁNSKÝ, ředitel Muzea Kroměřížska
1. Richard Rohr: Nahá přítomnost (Cesta) – dobrým
plodem skvělých Rohrových knih je i „chlapské“ hnutí v ČR; 2. Michal Altrichter: Události víry (Refugium)
– autor s velikým darem živého slova a rozlišování.
Ani stopa po suchosti a plochosti; 3. Miloslav Král:
Bůh dokazatelně existuje (Karpoz CZ) – věda a víra
se tu potkávají, nejsou to mimoběžky.
JIŘÍ STŘÍBRNÝ, historik
1. Stanislava Vodičková (ed.): I zvíře mělo víc útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu
(ÚSTR); 2. Marie Vrabcová, Róbert Bezák: Vyznanie (Navi Graf); 3. Jorge Bergoglio, Abraham Skorka: O nebi a zemi (Paseka).
PAVEL STUDNIČKA, publicista
1. Benedikt XVI.: Můj duchovní testament (Portál); 2. Josef Forbelský: Svět se mnou, svět beze mě (Academia); 3. Petr Mazanec: Sedmý sešit
(Dauphin).
MARIE SVATOŠOVÁ, lékařka
1. Oldřich Selucký: Strážce ohně (Karmelitánské
nakl.); 2. Oldřich Selucký: Mojmírova cesta (Karmelitánské nakl.); 3. Marek Vácha, Karel Satoria: Život
je sacra zajímavej (Cesta).
MILOŠ SZABO,
katolický kněz a publicista
1. Carlo M. Martini, Georg Sporschill: Hovory v Jeruzalémě (Karmelitánské nakl.) – pořídil jsem si ji,
protože jsem se připravoval na pouť do Svaté země,
ale místo toho jsem nakonec musel s mnoha podněty a otázkami podniknout pouť do sebe samotného;
2. Martin Bedřich, Martin C. Putna: Vždycky v menšině (Portál) – není těžké číst texty, které neprovokují, ale kněz (jako já) by měl zvládnout i situace,
které provokativními jsou a budou; 3. Evžen Boček:
Aristokratka ve varu (Druhé Město) – zkrátka dobré a vtipné čtení bez zbytečných vulgarit a trapných
kameňáků.
ROMAN SZPUK, básník
1. Václav Žďárský: Chemička, má láska (Theo);
2. František Lukeš: Byl jsem nablízku (Karmelitánské nakl.); 3. Karel Herbst: Texty mého srdce (Karmelitánské nakl.).
JAROSLAV ŠEBEK,
historik a publicista
K mimořádným událostem loňského roku patří volba nového papeže. Z řady titulů k jeho osobě pokládám za nejzajímavější rozhovor, který vedl se S. Rubínem a F. Ambrogettiovou v knize Papež František
(Portál). Mystičnost spojená s otevřeností, s jakou
se hovoří o církvi, mě zaujala na knize Život je sacra
zajímavej od Marka Váchy a Karla Satorii (Cesta).
A jako připomínku loňského výročí cyrilometodějské
misie uvádím knihu Vladimíra Vavřínka Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem (Vyšehrad).
JAROSLAV ŠERÝCH, výtvarník
1. Hluboké studium biblických textů Jeruzalémská
Bible (v překladu Dagmar a Františka Halasových)
vedlo k vytvoření bloku deseti ilustračních obrazů
(Euromedia); 2. Píseň písní (Vyšehrad) – s ilustračními kresbami; 3. Rozhovor s P. Bohumilem Kolářem: S největší vděčností (Nové Město).
JIŘÍ ŠTOURAČ, výtvarník
1. Jan Vladislav: Otevřený deník (Torst); Dom Samuel: Celým srdcem (Triáda/Karmelitánské nakl.);
3. Pavel Kalina: Umění a mystika (Academia).
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NAKLADATELÉ ROKU 2013
Následující pořadí ukazuje úspěšnost
jednotlivých nakladatelů, tj. kolik jejich titulů na sebe dokázalo upozornit.
1. – 2. místo:
Karmelitánské nakl. a Vyšehrad
– 13 titulů
3. místo:
Paseka – 8 titulů
4. místo:
Academia – 6 titulů
5. – 6. místo:
Barrister & Principal, Portál – 5 titulů

JINDŘICH ŠTREIT,
fotograf a vysokoškolský pedagog
1. Jaromír Zemina: Knížka zimního času (Měsíc
ve dne) – nádherná poetická kniha doprovázena
citlivými fotografiemi autora. Něha sama; 2. Pavel Štýbr: Maggi v kostce (Pro libris) – naprosto
originální autor, který žongluje se slovy jako Pierot. Je citlivý, tajemný a jemný; 3. Pohledy z okna mého bytu (KANT) – fotografie Jiří Hanke,
text Tomáš Pospěch. Mnohaletý jednoduchý fotografický projekt, ale o to působivější. Nádhera.

ELIŠKA VLASÁKOVÁ, spisovatelka
1. Karel Satoria, Marek Vácha: Život je sacra zajímavej (Cesta) – oceňuji poctivost a nevšední otevřenost, s níž autoři hovoří o svých potížích a radostech
na cestě duchovního vyzrávání; 2. Josef Mlejnek:
Sklepní okénko (Paseka) – básník Mlejnek se mi
v každé své sbírce básní líbí, ale v této poslední se mi
líbí nejvíce; 3. Alice Munroová: Příliš mnoho štěstí
(Paseka) – překlad Zuzana Mayerová. Tato kanadská
autorka píše výborné povídky, a proto jsem pocítila
velkou spokojenost, když jí v loňském roce dali Nobelovu cenu za literaturu.
VOJTĚCH VLČEK, historik
1. Timothy Snyder: Krvavé země (Paseka/Prostor) –
skvělá analýza zločinů nacismu a komunismu v Polsku, Ukrajině, Bělorusku. Čirá fakta, mrazivé čtení;
2. Jorge Bergoglio, Abraham Skorka: O nebi a zemi
(Paseka) – poctivé a opravdové přemítání o otázkách víry, církve, rodiny; 3. Stanislava Vodičková
(ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti
patera F. Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu (ÚSTR) – autentické svědectví života jednoho z kněží, trpitelů obou totalit 20. století.
STANISLAVA VODIČKOVÁ, redaktorka ÚSTRu
1. Marie Šulcová: Strach buší na dveře (Katolický
týdeník); 2. Timothy Snyder: Krvavé země (Paseka/Prostor) – překlad Petruška Šustrová; 3. Karel
Herbst: Texty mého srdce (Karmelitánské nakl.).

KAREL VYSLOUŽIL, básník
1. Elaine Murrayeová Stoneová: Maxmilián Kolbe.
Světec z Osvětimi (Karmelitánské nakl.); Josef Heyduk: Svatí církevního roku (Vyšehrad) – kniha by
neměla scházet v rodinách věřících, kteří si k občanJAN ŠULC,
ským kalendářům mají koupit i kalendáře církevní;
knižní redaktor a editor
1. Martin C. Putna: Vždycky v menšině (Portál); 3. Jan Dobraczyński: Stín Otce (Paulínky) – příběh
2. Intelektuál ve 20. století. Rozhovor Timothy- o Josefovi z Nazareta.
ho Snydera s Tonym Judtem (Prostor); 3. Vladimír
TOMÁŠ WEISS, obchodník s knihami
Vokolek: Lidské klubíčko (Albatros).
1. Marie Vrabcová, Róbert Bezák: Vyznanie (Navi
Graf) – tenhle případ sesazeného slovenského arPETRUŠKA ŠUSTROVÁ,
cibiskupa vstoupí do dějin. A tahle kniha – to je exinovinářka a překladatelka
1. Jan Vladislav: Otevřený deník (Torst); 2. Zbyněk stenciální tíseň sama. Bohužel mě napadla paralela,
Hejda: Básně (Triáda); 3. Timothy Snyder: Krvavé když v televizním seriálu České století říká Gottwald
Zápotockému: „Třídní boj je hovno proti soudružzemě (Paseka).
ským vztahům.“ Bohužel, smutné církevní svědectví; 2. Wojciech Tochman: Pánbůh zaplať (Dokořán/
PAVEL ŠVANDA, básník a esejista
1. R. M. Rilke: Neboť hvězd skákalo nespočet Máj) – polská škola reportáže psané jako literární
(Labyrint) – přeložil Miloš Kučera. Velmi užitečný povídka. Tohle tady v Česku chybí. Nevadí, naučíme
dvojjazyčný soubor Rilkovy pozdní poezie. I dnes se to od Poláků jistě brzy; 3. Lukáš Přibyl, Michal
se čtenář tu a tam zhluboka nadechne; 2. Bohuslav Plzák: Zapomenuté transporty (Kalich) – něco noReynek: Korespondence (Karolinum) – editoři vého ještě dnes o holokaustu? Ano, tady.
Jiří Šerých a Jaroslav Med. Čím vším se brodili
JIŘÍ ZAJÍC, pedagog a mediální analytik
a o co ti lidé klopýtali…; 3. Hermann Hesse: Hra
se skleněnými perlami (Argo) – přeložil Vratislav 1. Jorge Bergoglio, Abraham Skorka: O nebi a zemi
Slezák. Hesseho románový projekt v závěru ztros- (Paseka) – z několika výborných rozhovorových knížek
kotal, ale přece jen vznikla polemika s „duchem fe- se současným papežem nakonec uvádím tuto, protože v ní je buenosaireský rabín kardinálu Bergogliovi
jetonu“, který nás ovládl.
rovnocenným partnerem a oba nám poskytují kromě
řady neotřelých pohledů vhled do krásného přátelMILAN TESAŘ,
ství; 2. Marek Vácha, Karel Satoria: Život je sarca zahudební publicista (Radio Proglas)
1. František Šmahel: Jan Hus. Život a dílo (Argo); jímavej (Cesta) – chlapský rozhovor o skutečně nej2. Vít Vlnas: Jan Nepomucký. Česká legenda (Pase- podstatnějších záležitostech vztahu s Bohem. Dokázal
ka); 3. Vladimír Merta: Mimo čas. Texty písní (Galén). jsem ho přečíst za pouhé dva dny; 3. Reinhard Marx:
Kapitál. Plaidoyer pro člověka (Academia) – velmi potřebná kniha nastavující zrcadlo současnému globálJIŘÍ TRÁVNÍČEK, bohemista
1. Vendula Eliášová: Z inkoustu noc (Akropolis) nímu kapitalismu a vyjadřující poctivou křesťanskou
– poezie, která umí a zároveň si s vámi povídá; starost i aktivní zodpovědnost za naši budoucnost.
2. Pavol Rankov: Matky (Host) – skvělá fabulace,
JAROMÍR ZELENKA, básník
plastické prostředí, vnímavost; 3. Marek Vácha, Karel Satoria: Život je sacra zajímavej (Cesta) – kniha 1. Dom Samuel: Celým srdcem. Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě (Triáda/Karmelitáno mnohém, ale též o tom nejpodstatnějším.
ské nakl.); 2. Petr Mazanec: Sedmý sešit (Dauphin);
3. C. S. Lewis: Čtyři lásky (Návrat domů).
MAREK ORKO VÁCHA,
katolický kněz, přírodovědec a pedagog
JIŘÍ ZIZLER, literární historik
1. P. René-Luc: Vychoval mě gangster (Karmelitánské
nakl.); 2. Joseph Razinger: Ježíš Nazaretský III. (Ba- 1. Jan Kameník: Cesta za Henochem (Torst); 2. Bohrrister & Principal); 3. Stanislav Balík, Jiří Hanuš: Ka- dan Chlíbec: Zimní dvůr (Druhé Město); 3. Ivana
tolická církev v Československu 1945–1989 (CDK). Myšková: Nícení (Fra). Anketu připravil JAN PAULAS

Cyrilometod˔jská
rilometod˔jská

vyjde v březnu

Kniha Gabriele Kuby
se snaží otevřít lidem oči,
aby uviděli a pochopili
dnešní vývoj společnosti.
Kniha tady poprvé popisuje
obrat od feminismu k genderové ideologii, její strategické
globální prosazení prostřednictvím OSN, EU a národních
vlád. Ukazuje politické znásilnění jazyka, epidemické rozšíření pornografie, zrušení všech
morálních norem prostřednictvím rovnosti homo-, bi, trans- a intersexuality s heterosexualitou, která sahá
až po „homo-manželství“ s možností adopce. A konečně ukazuje nejnebezpečnější frontu kulturní revoluce
– převýchovu mládeže ve školách a mateřských školách
předčasnou sexualizací.
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Nakladatelství DORON
nabízí:
 řada QUADRAT
48 stran, pevná vazba, formát 101x101, cena 99 Kč
*
*
*
*
*
*

ILUSTROVANÁ SOUČASNÝMI ČESKÝMI A SLOVENSKÝMI UMĚLCI

á bible

Sběratelské vydání při příležitosti 1150 let
od příchodu slovanských věrozvěstů
Úplné znění Starého a Nového zákona
v nejuznávanějším moderním překladu
110 barevných ilustrací od jedenácti předních
českých a slovenských umělců
Výjimečné dílo, které svým doslovem ocenil
i kardinál Dominik Duka
Koupíte u svého knihkupce nebo na bux.cz

S dobrou náladou jde všechno lépe
Irská požehnání pro tvůj život
Nikdy to nevzdávej
Od srdce k srdci
Děkuji ti
Naděje pro každý den

 řada PRVNÍ KROKY
*
*
*
*

92 stran, měkká vazba,
formát 124 x 180, cena 139 Kč
První kroky z deprese
První kroky z poruch
příjmu potravy
První kroky z problémového
pití alkoholu
První kroky z hráčské závislosti

KONTAKT:
NAKLADATELSTVÍ DORON, Uhřice 76, 68333
tel. 517 367 656, mobil 602 789 568
www.doron.cz, doron@doron.cz

