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100 KNIH 1918–2018
Soubor knih vybíral tým odborníků z Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM) – Mgr. Olga
Erhartová a Mgr. David Osvald pod vedením prof. Jiřího Trávníčka (AV ČR), odborníka na
čtenářství u nás i ve světě. Hlavními zdroji byly Slovník českých spisovatelů (Libri, 2005),
Kniha roku, Lidové noviny (1993-2017) a výroční knižní ceny Magnesia Litera (2006-2017).
Prof. PhDr. Jiří Trávníček
(nar. 1960) je literární vědec a kritik, editor a vysokoškolský učitel. Jeho zájmem je moderní
česká literatura, teorie literatury, v poslední době hlavně čtenářská kultura – v jejich rámci se
věnuje výzkumům kvantitativním i kvalitativním (čtenářským životopisům). Z vydaných
publikací jmenujme: Čteme? (2008), Čtenáři a internauti (2011), Překnížkováno (2014), Knihy
a jejich lidé (2013), Knihy kupovati (2014; se Zdeňkem Šimečkem), Česká čtenářská
republika (2017) aj. Jeho texty byly publikovány i v zahraničí (Bulharsko, Maďarsko,
Německo, Polsko, Velká Británie aj.). Absolvoval několik studijních pobytů v zahraničí. Působí
v Oddělení pro výzkum literární kultury Ústavu pro českou literaturu AV ČR; je zástupcem
ředitele pro brněnské pracoviště daného ústavu; vyučuje na FF MU. Taktéž je členem
několika redakčních a oborových rad.
Mgr. Olga Erhartová
Romanistka a knihovnice, autorka oborových publikací. Své četné dispozice – vztah
k literatuře a historii i publikační schopnosti – bezpochyby „zdědila“ po svém otci, jímž byl
významný lingvista a indoevropeista světového věhlasu prof. PhDr. Adolf Erhart, DrSc.
V Knihovně Jiřího Mahena ji návštěvníci nejdůvěrněji znají z úseku informačních služeb, kde
její mimořádná erudice, znalosti i komunikační schopnosti našly největší uplatnění. Kromě
vyhledávání leckdy složitých informací pro čtenáře i instituce zpracovávala bibliografickoinformační texty a publikace, vydávané KJM. Připravovala rovněž publikace Výběr
z významných výročí roku zahrnující především literární osobnosti. Měla určující podíl na
scénáři k velké výstavě o KJM k jejímu výročí založení v roce 2000. Je také autorkou hesel pro
elektronickou Encyklopedii dějin města Brna a spolupracuje s časopisem KAM v Brně.
Mgr. David Osvald
Bohemista, knihovník a „knihomol“, alespoň tedy v zavedeném chápání významu tohoto
slova, protože jinak mu tento pojem – spíše než vášnivého čtenáře – připomíná cosi
otravného s křidélky. Nejraději brouzdá ve fikčních světech, českých i překladových, které se
snaží jakkoliv duchaplně či originálně uchopit lidskou existenci, a pravidelně je prokládá
beletristickými texty z řádu krimi, historie či humoru. Vystudoval český jazyk a literaturu, má
slabost pro opulentní kouzlo naší mateřštiny a nesnáší vycpávkové slovo „jakoby“. Pracuje
v kulturně vzdělávací sekci KJM, což mu, krom jiného, umožňuje podporovat a šířit lásku, již
v sobě odmalička nosí, totiž lásku ke knihám a čtenářství.
Seznam dětské literatury podle katalogu Národní knihovny vytvořili pracovníci Knihovny pro
děti a mládež KJM. Seznam obsahuje více než 100 děl se záměrem přiblížit to „nej“ z české
dětské literatury.
Inspirujte se. Nahlédněte do dávno zapomenutých děl a vzpomeňte na své čtenářské zážitky
a dojmy.
Příjemné čtení vám přeje Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
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Festival RE:PUBLIKA: 100 LET 100 KNIH
Knihy a autoři 1918–2018
1918 Eduard ŠTORCH (1878–1956): Lovci mamutů
Prozaik, autor knih pro mládež, pedagog. Byl skvělým učitelem a průkopníkem školy
v přírodě – o prázdninách pro děti pořádal laciné zájezdy k moři do Jugoslávie a v zimě
lyžařské zájezdy do hor. Zasazoval se také o reformu dějepisu. Se znalostí dětské psychiky
a nesporným vypravěčským talentem obohatil českou literaturu pro děti a mládež knihami
na opomíjená témata z doby pravěku i z dalších dějinných období. Na základě jeho předloh
vznikl filmový triptych Jana Schmidta Trilogie o pravěku.
Aby probudil zájem dětí a přiblížil učivo dějepisu jejich mentalitě, napsal Eduard Štorch
soubor próz, které pokryly historii osidlování českých zemí až po panování prvních
přemyslovských knížat. Hrdiny prvního svazku jsou chlapci Kopčem a Veverčák, kteří s celou
tlupou prožívají napínavá dobrodružství. Knihy doprovodili ilustracemi tak známí výtvarníci
jako Z. Burian, J. Konůpek nebo O. Sekora.
1919 Fráňa ŠRÁMEK (1877–1952): Tělo
Básník, prozaik a dramatik. Aktivně působil v anarchistickém hnutí, v roce 1905 byl dokonce
krátce vězněn za účast na studentských protimonarchistických akcích. Jeho próza má
básnické rysy, současně je ovlivněna naturalismem a expresionismem. V jeho prvotinách se
objevují motivy erotické deziluze, nálady skepse a marnosti, napjatá citová atmosféra. Kromě
románů měl na svém kontě několik kvalitních básnických sbírek i divadelní hry. Drama Měsíc
nad řekou i román Stříbrný vítr úspěšně zfilmoval V. Krška.
Románem Tělo autor uvedl do české literatury poválečnou vitalistickou vlnu. Dějová osnova
tu spočívá v prostém příběhu erotického zrání dívky z pražského předměstí, do jejíhož života
brutálně zasahuje válka. V její postavě Šrámek představil a oslavil živelné opojení tělesností
jako jednu ze základních životních hodnot.
1920 Jiří MAHEN, vlastním jménem Antonín Vančura (1882–1939): Měsíc
Básník a prozaik, dramatik, publicista, organizátor a knihovník. Jako student patřil ke skupině
anarchistů kolem S. K. Neumanna. Od roku 1907 působil jako suplent na středních školách na
Moravě a moravské prostředí si zamiloval. Od roku 1910 se trvale usadil v Brně. Působil tu
jako redaktor Lidových novin, v letech 1918-22 jako režisér a dramaturg brněnského
Národního divadla, učil na brněnské konzervatoři. Sympatizoval s poválečnou literární
generací, zvláště s Vítězslavem Nezvalem a Františkem Halasem. Od roku 1921 byl
knihovníkem a posléze ředitelem brněnské Městské knihovny. Svou knihovnickou práci
vykonával se stejným elánem a poctivostí jako všechny své další činnosti. V důsledku
německé okupace a osobní deprese spáchal sebevraždu. Dílo Jiřího Mahena je žánrově
a tematicky velice pestré. Stovku mnohotvárných drobných próz shrnutých do souboru Díže
(1911) označil František Halas za nejdokonalejší impresionistickou knihu naší literatury.
Poezii Brna, vyvíjejícího se z „vídeňského předměstí“ v české velkoměsto zachytil v románě
Nejlepší dobrodružství. Pro děti vydal v roce 1914 Její pohádky (ve druhém vydání z roku
1922 má sbírka nový titul Co mi liška vyprávěla).
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V souboru třiceti fantastických hříček se autor zamýšlí nad smyslem života, dotýká se otázek
české literatury, české poválečné politiky i politických otázek ve světě. Mladá literární
generace v knize spatřovala předznamenání svého poetistického programu.
1921 Jaroslav HAŠEK (1983–1923): Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Prozaik, který od mládí sympatizoval s anarchismem a vedl bohémský a tulácký život. V roce
1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, politickou mystifikaci karikující
volební poměry, a vystupoval jako její kandidát. Spolu s F. Langrem, E. A. Longenem,
E. E. Kischem a dalšími byl spoluautorem řady kabaretních vystoupení. V roce 1915
dobrovolně narukoval a odešel na haličskou frontu. V roce 1916 vstoupil do
československých legií, v roce 1918 se přidal k bolševikům, stal se ředitelem armádní tiskárny
v Ufě atd. Po návratu do ČSR, znechucen politickým vývojem, odešel do Lipnice nad Sázavou,
kde stihl napsat své životní dílo a zanedlouho zemřel.
Osudy dobrého vojáka Švejka, Haškovu nejznámější knihu, která se dočkala překladů do 58
jazyků a inspirovala několik filmových zpracování, není ani třeba představovat.
Neoddělitelnou součástí příběhu prostoduchého (nebo vychytralého?) Švejka, který je
v průběhu své vojenské kariéry konfrontován s absurditami a zrůdnostmi války stejně jako se
zkostnatělostí režimu, se staly ilustrace Josefa Lady.
1922 Eduard BASS, vlastním jménem Eduard Schmidt (1888–1946): Klapzubova
jedenáctka
Spisovatel, novinář, fejetonista, zpěvák a kabaretiér. V letech 1913–1920 vystupoval
v kabaretu Červená sedma jako recitátor, herec, písničkář, autor a překladatel kupletů
a šansonů. Další dvě desetiletí života spojil s Lidovými novinami, kde působil jako fejetonista,
reportér, soudničkář, kulturní zpravodaj, divadelní kritik a autor tzv. rozhlásků. V létech
1933-1941 se stal jejich šéfredaktorem. V prosinci 1928 se tu z jeho iniciativy poprvé objevila
anketní otázka: „Kterou nejzajímavější knihu jste letos četl?”
Klapzubova jedenáctka je Bassovou první rozsáhlejší beletristickou prací. Je také celosvětově
jedním z prvních literárních zpracování sportu a jeho nejpopulárnějšího odvětví, fotbalu. Ve
své novele „pro kluky malé i velké” vidí Bass fotbal jako ušlechtilý, džentlmenský sport
a Klapzubové jsou jeho idealizovanými představiteli. První a nejznámější ilustrace ke knize
vytvořil Josef Čapek. V roce 1938 byla novela adaptována pro film a o 30 let později pro
televizní seriál.
1923 František LANGER (1888–1965): Velbloud uchem jehly
Dramatik, prozaik, publicista a divadelní, literární a výtvarný kritik. Společně s Jaroslavem
Haškem a dalšími založil roku 1911 Stranu mírného pokroku v mezích zákona. V letech
1935-1938 řídil dramaturgii Vinohradského divadla. Po vypuknutí války se stal šéfem
zdravotnictva československé zahraniční armády, svou funkci vykonával i po porážce Francie
(1940) v Londýně. Po invazi 1944 se účastnil operací československé brigády při obléhání
Dunkerque. Po válce se stal předsedou československého PEN klubu. Náměty ke svým
knihám a dramatům čerpal z pražského života včetně periferie, ale i ze zážitků z legií. Celým
jeho dílem prostupuje zájem o obyčejného člověka a důvěra v hluboký mravní zákon v něm.
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Mírně ironická komedie o chudácích, kteří s pochopením dovedou přijímat dobročinnost
boháčů, a také o tom, jak láska a práce převychovaly továrníkova syna. V jejím filmovém
zpracování vynikli Hugo Haas a filmově tehdy ještě málo známý Oldřich Nový.
1924 Bohuslav REYNEK (1892–1971): Had na sněhu
Křesťansky orientovaný básník, překladatel, grafik. V roce 1912 uskutečnil svou první cestu
do Francie a zároveň také začal psát poezii a malovat. Od roce 1914 velmi úzce a dlouhodobě
spolupracoval se staroříšským vydavatelem Josefem Florianem. V Grenoblu se seznámil
s básnířkou Suzanne Renaud, která se stala jeho ženou. Od sňatku žil pravidelně půl roku ve
Francii a půl roku v rodném Petrkově, kde se po otcově smrti ujal řízení statku. Byl básníkem
neokázalým, hledal smysl poezie ve svém nejbližším okolí, ve starozákonních motivech
a v liturgii. Utrpení a smrt chápal jako jedinou cestu k radosti a k Bohu. Coby překladatel
k nám uvedl řadu významných autorů, zejména básníků katolické provenience. V oblasti
německé literatury byl prvním českým překladatelem expresionistických básníků, především
Georga Trakla, jehož verše výrazně ovlivnily soudobou českou poezii.
Sbírka patří k těm několika dílům, která svým vizionářským stylem nasměrovala českou
literární tvorbu k expresionismu. Tvoří ji 37 básní v próze a jedna veršovaná. Najdeme tu
deníkové záznamy zážitků, vzpomínky z dětství, životní příběhy nereálných postav, záznamy
snů, bajky a vize a výjevy ze Starého i Nového zákona. První vydání ilustroval Josef Čapek.
1925 Tomáš Garrigue MASARYK (1850–1937): Světová revoluce
Státník, politik, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky. Masarykova
osoba bývá spojována většinou pouze s obdobím první republiky, ačkoli značnou část svého
díla vytvořil již před ní, zvláště pokud jde o filozofickou realizaci jeho díla knižně, literární
časopiseckou činnost a vynikající aktivitu v jeho třech poslaneckých obdobích ve vídeňské
říšské radě. Za jeho zásluhy o stát mu parlament udělil titul „Prezident Osvoboditel“
a celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru.
Poslední velký spis T. G. Masaryka a v jistém smyslu bilance jeho celoživotních ideově
politických východisek, postojů a snah. Podává svědectví o autorově činnosti v čele
československého zahraničního odboje za první světové války, ale obsahuje i úvahy
o charakteru světové války a historických změn, které způsobila, i o ideji a poslání nově
vzniklého státu.
1926 Vladislav VANČURA (1891–1942): Rozmarné léto
Autor jazykově experimentujících poetických próz, dramatik a filmový scénárista. Vladislav
Vančura byl prvním předsedou uměleckého spolku Devětsil a spolutvůrcem programu
avantgardní literatury. V roce 1929 podepsal prohlášení proti novému gottwaldovskému
vedení a byl vyloučen z KSČ. Nápadný je jeho jazyk čerpající z archaismů biblické češtiny, ale
i z hovorové řeči. Inspiroval se tradicí velkého evropského románu i současnými podněty
expresionismu a dadaismu. O Markétě Lazarové F. X. Šalda neváhal napsat, že se jedná
o knihu „až nedovoleně krásnou a omamnou“. Za okupace byl Vančura činný v odboji.
V květnu 1942 za stanného práva byl zatčen a 1. června téhož roku popraven.
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Útlá próza, v níž autor klade do komického kontrastu víceméně banální život několika
obyvatel fiktivního lázeňského městečka, a knižní, archaický jazyk, kterým je příběh
vyprávěn. Vzrušení vnese do zdejší maloměstské pohody příchod kouzelníka a krásné Anny.
Knihu zdařile zfilmoval Jiří Menzel.
1927 Konstantin BIEBL (1898–1951): S lodí, jež dováží čaj a kávu
„...Nepíšu veršů. Tvořím je skoro vždy zpaměti, obyčejně v noci, když se vracím Žitnou ulicí
k Vinohradům.” Patřil k levicově orientované avantgardě. Vstoupil do Devětsilu, v roce 1934
byl zakládajícím členem Surrealistické skupiny. Nejsilnější inspiraci načerpal z necelých tří
měsíců, které strávil na přelomu let 1926 a 1927 na několika ostrovech jihovýchodní Asie.
Výsledkem byla básnická sbírka S lodí, jež dováží čaj a kávu (1927) a série cestopisných
fejetonů, které byly po jeho smrti vydány v knize Cesta na Jávu. Velkolepě koncipovaná
skladba, báseň-pásmo Nový Ikaros, předznamenala autorův přechod k surrealismu.
Po 2. světové válce pracoval Konstantin Biebl na Ministerstvu informací v oblasti filmu.
Nadšení, živené po roce 1945 orientací na Sovětský svaz, bylo po roce 1948 vystřídáno
těžkou maniodepresí, která ho nakonec dovedla k sebevraždě.
Bieblův pobyt v Tichomoří vyvolal k životu sbírku poezie a zanechal stopy téměř ve všech
jeho dalších básnických knížkách. Sbírka je výrazně poznamenaná poetismem. Tři její oddíly
představují tři odlišné oblasti. V první se ozývá válka a motivy básníkova rodného kraje.
Druhý oddíl tvoří zážitky z exotické cesty a třetí obsahuje verše z tamějšího pobytu.
1928 Vítězslav NEZVAL (1900–1958): Edison
Básník, prozaik, dramatik, esejista, scénárista, překladatel, autor literatury pro děti. Vůdčí
umělecký duch poetismu a literárního surrealismu. Osm desítek titulů zahrnuje básnické
sbírky, povídky, romány, eseje, překlady a úspěšné divadelní hry. Triumfem byla v roce 1928
skladba Edison. V březnu 1938 rozpustil Skupinu surrealistů, protože nesdílel kritické názory
Teiga, Štýrského, Toyen a Brouka na stalinské procesy. Po válce přišel čas ód jako Zpěv míru
nebo Stalin. Na obhajobu Nezvala nutno říci, že se nebál zastat obviněného Jakuba Demla,
vězněného Jana Zahradníčka a obhajoval Teigeho, Halase nebo Koláře. Když napsal svou
báseň Stalin a Jan Werich se nad tím pohoršil, dostalo se mu odpovědi: „Jeníku, to vyvane.“
Co snad jen tak nevyvane, je čtenářské okouzlení Edisonem, Podivuhodným kouzelníkem, ei
Manon Lescaut.
Básnická skladba o pěti zpěvech, kterou dedikoval “básník, Evropan, Čech Vítězslav Nezval
Edisonovi, jež stvořil víc světel než bůh sopek, vynálezci nové epochy, Američanovi, hrdinovi
XX. století”. Inspirací byly básníkovi světla velkoměsta, pravidelnost jeho tříd, těžké akordy
hrané na klavír a žárovka nad jeho psacím strojem, na němž vyťukal první verše básně.
1929 Josef ĆAPEK (1887–1945): Povídání o pejskovi a kočičce
Malíř, grafik, dramatik, prozaik a autor próz pro děti, také žurnalista, výtvarný teoretik
a kritik. V období mezi válkami se vedle malířství, knižní grafiky a scénického výtvarnictví
věnoval novinářské a literární činnosti. V letech 1921-1939 pracoval v Lidových novinách.
Vzhledem k tomu, že se intenzivně angažoval v protifašistických aktivitách, byl již 1. září roku
1939 zatčen a vězněn v koncentračních táborech. Zemřel v dubnu 1945 v Bergen-Belsenu
v Dolním Sasku pravděpodobně na tyfus.
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Povídání o pejskovi a kočičce je první a zároveň poslední autorova kniha pro děti, která vyšla
za jeho života. Příběhy vycházely původně v Lidových novinách, až v roce 1929 z nich autor
sestavil knihu, kterou věnoval dceři Alence. Záhy se z ní stala jedna z nejpopulárnějších
dětských knih u nás - vyšla ve dvou desítkách vydání. Nezapomenutelnou mluvenou podobu
textu vtiskl Karel Höger.
1930 Jaroslav DURYCH (1886–1962): Bloudění
Katolický prozaik, básník a esejista, dramatik a publicista. Východiskem Durychovy tvorby je
pojetí reality jako součásti božího řádu neovlivnitelného lidskou vůlí. Jeho tvorbu
charakterizuje spojení zduchovnělé odtažitosti se smyslovostí neustále podněcovanou
představou smrti a rozkladu. Souznění s kultem baroka se projevuje jak v autorově pojetí
národních dějin, tak v barokizující stylizaci jeho jazykového projevu. Epilogem jeho tvorby se
stala novela Boží duha, polosnový příběh situovaný do opuštěných Sudet.
Románová trilogie je časově vymezená vzestupem a pádem Albrechta z Valdštejna. Barvitá
evokace brutálních scén z třicetileté války, fabulace osnovaná na milostném bloudění
českého exulanta a španělské dívky – symbolů tragického vztahu domácího protestantismu
a protireformace směřují k otázce po hlubším smyslu martyria, jímž prochází člověk v těžké
historické době.
1931 Josef VÁCHAL (1884–1969): Šumava umírající a romantická
Knihař, grafik, malíř, řezbář, spisovatel a filozof. Po smrti se stal legendou, ale legendy o sobě
vytvářel po celý život. Rád mystifikoval a stylizoval se do role ďáblova sluhy, kterému není nic
svaté. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu
a secese, pokoušel se však o vlastní originální umělecké vyjádření. V roce 1910 spoluzaložil
skupinu Sursum. Později se podílel i na vzniku revue Veraikon. Mimo jiné vytvářel vlastní
knihy, které nesly podobu uměleckého rukodělného artefaktu. Umísťoval do nich četné
ilustrace dřevorytem, knihy sám sázel, vázal a tiskl. K tomu nejlepšímu, co v tomto oboru
vytvořil, patří knihy Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel a Krvavý román, Receptář
barevného dřevorytu a monumentální Šumava umírající a romantická se 74 barevnými
dřevoryty, které se zařadily mezi nejvýznamnější díla české grafiky 20. století.
Monumentální kniha s podtitulem básně, úvahy a líčení zanikajících krás se
74 mnohobarevnými dřevoryty vyšla v 11 výtiscích. Sledujeme v ní portrét Šumavy
v proměnách ročních období i denních dob. Původní cena byla 15 000 korun, ale zaplatil ji
pouze kníže Schwarzenberg z Hluboké, instituce knihu získaly levněji.
1932 Vilém ZÁVADA (1905–1982): Siréna
Básník a překladatel, v roce 1927 vstoupil do uměleckého spolku Devětsil a získal
redaktorské místo v nakladatelství Aventinum, později přešel do nakladatelství Melantrich.
V letech 1937-60 působil ve Státní knihovně. Závadova prvotina Panychida byla vydána
v době vrcholícího poetismu, jeho smyslových senzací a životního optimismu. V opozici
k poetismu však místo víry v „krásu všech věcí“ básník nacházel jejich ošklivost, místo
životních požitků tíži a marnost. Pokusem o vymanění z poválečného socialistického
schematismu byly později například autorovy překlady biblických textů Žalozpěvy.
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V pořadí druhá Závadova sbírka, v níž básník klade do protikladu následky války, vykořeněný
život v moderním velkoměstě a průmyslovou krajinu a tradiční venkov. Tragický životní
postoj tu přerůstá až v apokalyptickou vizi rozkladu a zmaru světa.
1933 Karel ČAPEK (1890–1938): Hordubal
Žurnalista, prozaik, dramatik, překladatel a kritik, autor knih pro děti. Literární tvorbu zahájil
před první světovou válkou, zpočátku spolu s bratrem Josefem. Jeho prozaické
a
dramatické dílo se vyznačuje kritikou společenských problémů moderní společnosti, zároveň
je zde často vyjadřována obava ze zneužití techniky proti člověku i z nastupujícího fašismu.
Jeho novinářská činnost je spojena především s Lidovými novinami. Napsal velké množství
fejetonů, později vydávaných v různých souborech, a sloupky, v nichž se vyjadřoval k
aktuálním problémům a které vymyslel jako novou novinářskou formu. Zavedl tradici
schůzek pátečníků, intelektuálů různých názorů a povah. Byl zvolen prvním předsedou
československého PEN-KLUBU. V zahraničí patřil ve své době k nejčastěji překládaným
českým autorům. Několikrát byl navržen na Nobelovu cenu.
První díl volné románové trilogie, ve které se autor zabýval hledáním odpovědi na otázku: Co
je pravda?, obsahuje příběh venkovana z Podkarpatské Rusi, který je po návratu z Ameriky
zavražděn svou ženou a jejím milencem. Vražda je vyšetřována a nejtrpčí hrdinův úděl je
vlastně „teprve to, co se s ním děje po jeho smrti. Jak jeho příběh hrubne v rukou lidí…”
1934 Jakub DEML (1878–1961): Zapomenuté světlo
Básník, prozaik a esejista. V roce 1897 se seznámil s Otokarem Březinou a toto přátelství jej
vedlo nejen k rozhodnutí vstoupit do katolického bohosloveckého semináře, ale podstatně
ovlivnilo celý jeho život. Jeho kněžská dráha však byla krátká. Demlův konflikt s Katolickou
modernou (1907), spolupráce s Josefem Florianem i jeho osobité chápání kněžského poslání
byly příčinou jeho střetu s církevními nadřízenými. Od března 1909 byl brněnskou konzistoří
vyloučen z duchovní správy a poslán na neplacenou dovolenou. Jeho žánrově a jazykově
mnohotvárná literární výpověď je věrným otiskem jeho osobnosti. Podle Vladimíra Binara
píše Deml celý život jednu knihu, a to zcela subjektivistický „román své vlastní duše”, kterou
staví na odiv jako „veřejné tajemství”. Jeho literární činnost na počátku okupace se stala po
válce předmětem vyšetřování, v Demlův prospěch však svědčil i Vítězslav Nezval.
Deml v Zapomenutém světle propojuje v jednom proudu řeči záznamy o svém životě
a o umírání své platonické lásky, články z novin, dopisy, vzpomínky citáty, sny atd., tak jak je
to pro něj typické v celém jeho díle. Literární vědec Roman Jakobson považoval Zapomenuté
světlo za jednu z nejtragičtějších českých knih.
1935 Jan ČEP (1902–1974): Hranice stínu
Katolický prozaik, esejista a překladatel. Sepětí Čepova díla s rodným krajem bylo natolik
neodmyslitelné, že jako prozaik přestal po vynuceném odchodu za hranice v srpnu 1948
existovat. Kniha Hranice stínu, příběh dramatické cesty od vykořenění k nalezení identity, tak
zůstala jediným románem povídkáře a esejisty Jana Čepa. V exilu se na vlnách Svobodné
Evropy svými eseji neustále vracel k nejzávažnějším otázkám poválečné přítomnosti. Čepovy
eseje měly domácí posluchače v těžké době povzbudit i vzdělávat, ale šlo vesměs o velmi
srozumitelná poselství. To by nebylo možné bez obrovského daru slova, jímž Čep okouzloval
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už v prózách před válkou - jeho jazyk pozorný k nejmenším detailům působí dodnes
samozřejmě, plynule a přesvědčivě.
Ve svém jediném románu vypráví Čep příběh mladého učitele, který se vrací po ztroskotané
lásce ve velkoměstě do kraje své matky. Po smrti svého děda tu přebírá jeho úděl se všemi
těžkými a krásnými právy i povinnostmi. Román získal cenu Melantrichu a v anketě Lidových
novin byl oceněn jako nejlepší kniha roku.
1936 Ondřej SEKORA (1899–1967): Ferda Mravenec
Autor knih pro děti, publicista, kreslíř a ilustrátor. Ondřej Sekora je znám téměř výhradně
jako autor knížek pro děti. Ve skutečnosti to byl velmi pracovitý muž mnoha talentů, za svůj
život ilustroval 40 knih jiných autorů a vydal pětadvacet vlastních. Od roku 1921 pracoval
jako sportovní referent a kreslíř v brněnských Lidových novinách. Ve 20. letech byl dvakrát
redakcí vyslán do Paříže. Po návratu z Francie se stal prvním propagátorem ragby u nás,
vytvořil českou ragbyovou terminologii a vydal příručku Ragby, jak se hraje a jeho pravidla.
V roce 1936 vyšla první Sekorova knížka pro děti, Ferda Mravenec. Ferdu Mravence vytvořil
autor v roce 1933 jako hrdinu krátkých černobílých obrázkových příběhů, které publikoval až
do r. 1941 v Lidových novinách. Kniha si ihned po prvním vydání získala mimořádnou
popularitu a neztratila ji dodnes.
1937 Jiří VOSKOVEC (1905–1981) a Jan WERICH (1905–1980): Těžká Barbora
V dubnu 1927 uvedli Werich spolu s Jiřím Voskovcem, s nímž se znal od 1914, soukromé
studentské představení Vest Pocket Revue v pražské Umělecké besedě, jež mělo takový
ohlas, že si vynutilo další reprízy. V létě 1927 se soubor stal součástí avantgardního
Osvobozeného divadla (vzniklého 1925 jako divadelní sekce Devětsilu) a záhy se změnil
v profesionální scénu. V Osvobozeném divadle, kde V+W působili jako autoři i herci, vytvořili
osobitou komediální dvojici. Na charakteru jejich mimořádně úspěšného hudebního divadla
se podílel i skladatel Jaroslav Ježek.
Nadčasová politická satira Osvobozeného divadla je zasazena do holandského městečka
Eidamu, jehož konšelstvo je rozhádané a prolezlé korupcí. Teprve tváří v tvář ohrožení se
eidamští semknou a prokáží nečekanou vůli a soudržnost.
1938 Jarmila GLAZAROVÁ (1901–1977): Vlčí jáma
Už svou prvotinou Roky v kruhu, která zvítězila v soutěži nakladatelství Družstevní práce,
vstoupila v roce 1936 do literatury jako zralá a ihned oceňovaná autorka. Veškerá
beletristická část díla Jarmily Glazarové je laděna komorně, příběhy jejích próz situovaných
do prostředí slezské či beskydské vesnice, respektive maloměsta se vždy odehrávají v úzkém
okruhu postav, mezi nimiž dominuje postava ženy usilující o naplnění lásky.
V autorčině druhém románu přichází do bezdětné rodiny dvou povahově různých lidí,
zvěrolékaře a slezského osvětového pracovníka Roberta Rýdla a jeho tyranské ženy,
osmnáctiletá schovanka Jana a sympatie mezi ní a otčímem se záhy mění v lásku...
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1939 František KOŽÍK (1909–1997): Největší z Pierotů
Prozaik a scenárista. V Brně strávil šestnáct let a vepsalo se mu hluboko do srdce. Zažil tu
studia, první lásky, sportovní dojmy z Pisárek i ze sokolského stadionu, divadelní zkušenosti,
opojení rozhlasem, seznámení s Mahenem, Václavkem, Nezvalem. Do veřejného povědomí
vstoupil nejdříve jako rozhlasový režisér, a to v programu Verda Stacio v esperantu. V tomto
jazyku hrál i divadlo a napsal divadelní hru. Mnoho pořadů připravil především pro mládež.
Každoročně na Štědrý den odpoledne navštěvoval dětský domov „Dagmar“ a jeho reportáže
přispívaly výrazným podílem k výsledkům sbírek, které se konaly pod vánočními stromy.
V roce 1940 vydal publikaci „Rozhlasové umění“. Trvalejší slávu si získaly jeho životopisné
romány – ve své době patřil k nejoblíbenějším a nejčtenějším českým autorům vůbec.
Román je inspirován životní a uměleckou dráhou mistra pantomimy Jeana Gaspara
Deburaua, který měl po své matce český původ. V Paříži dosáhl po mnoha letech strávených
u kočovné společnosti nesmírné popularity a byl milován a obdivován prostým publikem
i představiteli kulturní elity.
1940 Václav ŘEZÁČ, původním jménem Václav Voňavka (1901–1956): Černé světlo
Prozaik a scenárista. V polovině 30. let přispěl k rozvoji dětské literatury prózami, v nichž po
vzoru Ericha Kästnera spojil motivy sociální nespravedlnosti s detektivní a dobrodružnou
výstavbou děje (Kluci, hurá za ním!, Poplach v Kovářské uličce). Ve svých psychologických
románech pro dospělé (Černé světlo, Svědek, Rozhraní) se soustředil na osoby postrádající
osobnost, a tudíž puzené k parazitování na lidech citově a intelektuálně bohatších.
Monografická studie sociálního komplexu vedoucího k chladnému počtářství ve věcech
majetku i lásky. Formou vnitřního monologu popisuje hrdina, výchovou zkažený chlapec
z bohaté rodiny, svůj osud i osudy jiných osob, s nimiž se setkal v dětství a jimiž cílevědomě
manipuloval tak, aby dosáhl v životě úspěchu.
1941 Jaroslav FOGLAR (1907–1999): Záhada hlavolamu
Prozaik, publicista, významná osobnost českého skautského hnutí. Autor dvaadvaceti knih
pro mládež. Jeho první román Hoši od Bobří řeky byl časopisecky publikován od roku 1934
v nedělní příloze deníku České slovo. Příběh si získal čtenáře, jejichž počet ještě vzrostl po
prvním knižním vydání v roce 1937. Podle smyšleného příběhu o synovi amerického zálesáka
vznikl systém třinácti „bobříků”, v němž chlapci prokazovali svou zručnost a silnou vůli.
Přestože Foglar nesměl dlouhá léta publikovat, „bobříci” odvahy či mlčení se v češtině ustálili
jako srozumitelné metafory.
V roce 1938 začíná v časopise Mladý hlasatel vycházet Foglarův a Fischerův komiks Rychlé
šípy. Patří k němu i Záhada hlavolamu, v níž pětice chlapců pátrá po zmizelém hlavolamu
Ježek v kleci. V roce 1947 následovalo pokračování Stínadla se bouří. Oba romány adaptoval
jako televizní seriál v roce 1969 Hynek Bočan.
1942 Zdeněk JIROTKA (1911–2003): Saturnin
Autor humoristických próz a rozhlasových her, fejetonista. Do začátku německé okupace byl
Zdeněk Jirotka důstojníkem v armádě, potom pracoval na Ministerstvu veřejných prací a do
konce války se živil literaturou a spolupracoval s Lidovými novinami. Po úspěchu své knižní
prvotiny Saturnin se stal spisovatelem z povolání. Vydal další humoristický román, byl
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redaktorem Dikobrazu a pracoval v Čs. rozhlasu, pro který napsal řadu her. Po událostech
roku 1968 byl vyloučen ze Svazu československých spisovatelů, v sedmdesátých
a osmdesátých letech jej pak postihl zákaz publikování.
V kuriózních příhodách, které inteligentní sluha s obrovskou fantazií a hravostí přímo
ordinuje svému pánovi, se vedle domácí humoristické tradice uplatňuje suchý anglický
humor. Humoristický román, podle kterého byl počátkem 90. let natočen i úspěšný film,
zvítězil v anketě Kniha mého srdce.
1943 František HRUBÍN (1910–1971): Říkejte si se mnou
Básník, autor veršů a pohádek pro děti, dramatik, překladatel a prozaik. Už ve své první
vydané sbírce se představuje jako vyhraněný lyrik. „Tichý extatik, který vidí, co uniká jiným:
barvy a tóny ultrafialové, mámivý melodik, tím mámivější, že melancholický zpěv jeho krve
láme do zajíknutí touha po duchovosti a lítost nevykoupení.” Tak pojmenoval jeho tvůrčí
osobitost F. X. Šalda. Když byl v 50. letech soudobou kritikou obviněn ze značného
pesimismu ve svých dílech, na čas se odmlčel a vydával jen knihy pro děti.
Knížka je výběrem nejkrásnějších veršů Františka Hrubína určených nejmenším čtenářům.
Hravými a srozumitelnými básněmi, veršovanými i prozaickými pohádkami a příběhy vytvořil
Hrubín významnou kapitolu české dětské literatury. S ilustracemi Jiřího Trnky patří ke klasice
české poezie pro děti.
1944 Jaroslav HAVLÍČEK (1896–1943): Petrolejové lampy
Byl jedním z předních představitelů psychologické prózy v období mezi válkami.
Charakteristickým rysem jeho tvorby byla touha po dokonalosti – svá díla neustále
přepracovával a zdokonaloval. Děj téměř všech jeho povídek a románů se odehrává
v maloměstském prostředí, které dobře znal z dětství. Největší ohlas u čtenářů i odborné
kritiky si Havlíček získal románem Neviditelný z roku 1935. Pro dokonalou vyváženost formy
a obsahu i stylistickou bravuru, s níž dokázal na šesti stech stranách původního textu
rozvinout složitý motiv viny a trestu, byl tento Havlíčkův román oceněn první cenou České
akademie za rok 1938.
Román, na němž autor pracoval deset let, je mistrovskou realistickou studií maloměsta
(rodné Jilemnice) na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Příběh energické
a nepoddajné Štěpky se však zapsal do povědomí především díky stejnojmenné filmové
interpretaci režiséra Juraje Herze s Petrem Čepkem a Ivou Janžurovou v hlavních rolích.
1945 Jiří WEIL (1900–1959): Život s hvězdou
Prozaik, literární kritik, novinář a překladatel. Byl přesvědčeným komunistou, několikrát
navštívil SSSR, v letech 1933 – 1935 tam působil jako překladatel. v roce 1935 byl orgány
Kominterny vyšetřován a vyloučen z komunistické strany, pak za trest odeslán na pracovní
převýchovu do kolonie československých družstevníků Interhelpo v Kirgizii, později na
nucené práce v nápravně-pracovním táboře v Kazachstánu. V listopadu 1935 povolila
Kominterna jeho návrat zpět do ČSR. V roce 1937 byl vyloučen s KSČ za svůj román Moskva –
hranice. Roku 1951 byl vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů, roku 1956 do něj byl
znovu přijat, ale většina jeho děl vyšla až po jeho smrti.
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V roce 1942 uzavřel Jiří Weil tzv. smíšený sňatek, který ho chránil před zařazením do
transportu, po zrušení jeho platnosti fingoval 9. února 1945 sebevraždu skokem do Vltavy
a zbytek okupace prožil v ilegalitě. Něco ze svých zážitků a pocitů vložil do románu Život
s hvězdou, který je snad nejvýznamnější existencialistickou prózou 40. let u nás. Formou
samomluvy tu hrdina, židovský bankovní úředník Josef Roubíček, popisuje své živoření za
okupace.
1946 Karel POLÁČEK (1892–1944): Bylo nás pět (vydáno posmrtně)
Představitel meziválečné humoristické a satirické prózy, novinář, filmový scenárista. Náležel ke
generaci autorů Lidových novin, jimž záleželo na kultivaci novinářského jazyka a zaměřovali
pozornost i na okrajové a tzv. pokleslé žánry. Za okupace byl z Lidových novin z rasových
důvodů propuštěn a nesměl publikovat. V roce 1943 se přihlásil dobrovolně do transportu do
Terezína, když do něho byla zařazena jeho životní družka. Zemřel o dva roky později. Tématem
jeho prozaického díla jsou především osudy prostých lidí na periferii velkoměsta či na
maloměstě. Strhujícím návratem do idyly dětství je próza Bylo nás pět. Pro děti napsal Poláček
ještě moderní pohádku Edudant a Francimor.
Kniha barvitých klukovských dobrodružství je posledním Poláčkovým dílem a vyšla až
posmrtně. Autor ji napsal během nacistické okupace a poměry na malém městě zobrazuje
spíše idylicky pohledem jedenáctiletého kluka. Kombinuje přitom styl tehdejších školních prací
s mnoha archaickými tvary s klukovskou hantýrkou a místním nářečím.
1947 Egon HOSTOVSKÝ (1908–1973): Cizinec hledá byt (vydáno v exilu)
Prozaik a diplomat. Působil v různých nakladatelstvích, od r. 1937 na Ministerstvu zahraničí.
Během 2. světové války pracoval na československém konzulátu v New Yorku. V roce 1950 se
v USA usadil natrvalo. Působil jako redaktor Rádia Svobodná Evropa, později byl
spisovatelem z povolání. Publikoval však už dlouho před emigrací a už ve 30. letech se těšilo
jeho dílo pozornosti. Jeho ústředním tématem bylo duchovní osamění a izolace člověka
v nekomunikativním světě, napětí mezi nemožností dorozumět se a touhou po harmonii.
V exilovém románu Sedmkrát v hlavní úloze pojmenoval osud a vinu evropské inteligence,
která nevarovala dostatečně společnost před hrozbou nacismu. Pod vlivem války a osobní
zkušenosti z dvojí emigrace získaly v jeho prózách postupně dominantní postavení motivy
cizince, bezdomoví i dvojnictví.
Hrdinou románu je český lékař, hledající od prosince 1945 do února 1946 v New Yorku byt.
Má jediný požadavek: najít místo, kde bude mít klid k dokončení své vědecké práce. Je však
stále znovu zatahován do soukromých životů spolubydlících a ubytovatelů, aniž by jim chtěl
a mohl pomoci.
1948 Jan HANČ (1916–1963): Události
Spisovatel a překladatel. V mládí intenzivně sportoval na vrcholové úrovni. Byl
dorosteneckým mistrem republiky na tratích 80 a 200 metrů a figuroval v sestavě štafety na
4x100 m, která měla startovat na olympiádě v Berlíně, nakonec však nenastoupila. Od 1948
pracoval jako plánovač v ČKD Praha a zároveň byl lehkoatletickým trenérem. Za svého života
uveřejnil kromě odborné sportovní publikace pouze sbírku veršů a prozaických miniatur
Události. Těžištěm jeho literárního odkazu jsou však dochované deníkové zápisky a glosy,
zejména z let 1962-1963. Autor v nich usiloval o spojení konkrétního záznamu s reflexí
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obecné lidské situace nezávislou na dobových ideologiích. Psal až do konce svého
nedlouhého života, i když publikace textů nepřipadala tehdy v úvahu. Hlavní zásluhu na
znovuobjevení Hančova díla v 60. letech měl literární kritik J. Lopatka, který uveřejňoval
v časopise Tvář ukázky z autorových rukopisů. Knižního vydání se však Hančovo dílo u nás
dočkalo až po roce 1989.
První autorova kniha Události vyšla v nákladu 500 výtisků péčí literárního odboru Umělecké
besedy. Ve stejnojmenné sbírce, která knihu otevírá, převládá volný verš přecházející někdy
v proud strohých, krátkých vět, jejichž prostřednictvím jsou zachycovány často zcela banální
všední skutečnosti. Ty jsou svou proměnou v textový záznam vyjmuty z běžných schémat
a nabývají nového významu.
1949 Jiří KOLÁŘ (1914–2002): Očitý svědek (vydáno v samizdatu 1969)
Básník, dramatik, překladatel, výtvarník. Česká kultura dala světu v 2. polovině 20. století jen
málo tak všestranných umělců jako byl Jiří Kolář. Umělecky tvořil už od 30. let – psal básně
a zkoušel koláže. Básnicky debutoval roku 1941 sbírkou Křestný list. Byl jednou z určujících
osobností Skupiny 42. V polovině 40. let začíná v Kolářově poetice hrát významnou roli
postupnost času, členění života na dny a roky. Sazba knihy Roky v dnech je však v roce 1949
rozmetána. Teprve od poloviny 50. let mu pozvolna vycházejí svazky poezie, knihy pro děti
a překlady. Brzy však přechází téměř výlučně k výtvarné tvorbě. Hravost, vlastní jeho poezii,
uplatnil jako výtvarník v osobitých variacích koláží a dalších novátorských výtvarných
objektech. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a od roku 1980 žil v Paříži. V roce 1971 obdržel
Herderovu cenu a v roce 1991 Cenu Jaroslava Seiferta. Některé Kolářovy básnické texty
zhudebnila skupina Plastic People of the Universe.
V Kolářově poetice i v následné prozaické tvorbě začíná v polovině 40. let hrát významnou
roli postupnost času, členění života na dny a roky. Deník se stává nadlouho způsobem
Kolářovy básnické, lidské a mravní existence. Očitý svědek, deník z roku 1949, je básnickou
výpovědí o rozporuplné době i všedních lidských osudech. Severočeské nakladatelství
v Liberci sice knížku stačilo vytisknout, ale distribuce už tehdy nebyla možná.
1950 Jaroslav SEIFERT (1901–1986): Píseň o Viktorce
Básník, prozaik, publicista a překladatel. Patřil k zakladatelům uměleckého sdružení Devětsil
(1920) a podílel se na redakci avantgardních časopisů Disk (1923-1925) a Pásmo
(1924-1925). Revoluční ideál v jeho prvotinách ústil do naivistické, intimní a zároveň
provokativní podoby. V roce 1929 byl vyloučen s dalšími šesti spisovateli z komunistické
strany kvůli nesouhlasu s novým gottwaldovským vedením. Před válkou básník burcoval, za
okupace vyjadřoval verši úctu Boženě Němcové a vyznával se z lásky k rodné zemi. Jedním
z vrcholů naší poválečné poezie se stala jeho Píseň o Viktorce. V 60. letech vydal několik
sbírek reflexivní lyriky psaných volným veršem a bez oslnivých metafor. Přestože podepsal
Chartu 77, knížky mu opět vycházely, díky jeho značné popularitě, už od konce 70. let. V roce
1984 obdržel Nobelovu cenu za literaturu.
Básnická skladba, v níž se autor vrací k Boženě Němcové a svému celoživotnímu tématu –
ženě a lásce. Tragická postava z knihy Babička rozehrála autorovu fantazii tak, že básnicky
ztvárnil její osobnost, osudy i city, jimiž hořelo i trpělo její srdce, a promítl do nich
i spisovatelčin trpký lidský a citový úděl.
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1951 Jan ZAHRADNÍČEK (1905–1960): Znamení moci
Katolický básník, esejista a překladatel. „Toho mi chraňte, příteli, toho mi chraňte!“ požádal
krátce před smrtí kritik F. X. Šalda Bedřicha Fučíka. Řeč byla o básníku Janu Zahradníčkovi.
Vyjádřil se také, že je to „veliký kouzelník verše, harmonizátor a modulátor po Březinovi
největší, jakého máme.“ Zásluhou Šaldy získal básník v roce 1933 cenu nakladatelství
Melantrich. Živil se psaním a překlady. Rodem, myšlením i vírou vyšel z moravského venkova,
jehož tvorba pevně kotvila v selské půdě venkova, žila z venkovské krajiny a z rytmu
přírodního koloběhu v souladu s liturgickým rokem. Třetinu svého tvůrčího času strávil
básník ve vězení. Ve vykonstruovaném procesu s uměle sestavenou „protistátní skupinou“
byl odsouzen na 13 let. Na následky věznění krátce po předčasném propuštění v roce 1960
zemřel.
Básnická skladba o sedmi zpěvech, kterou napsal Zahradníček formou volného verše ve
vězení, staví proti sobě dvojí obraz světa – ten s Bohem a bez Boha, který u nás pokračuje
i po válce, kdy světem „táhne a profukuje čas sibiřský”. Záchranu lidstva vidí básník v obnově
křesťanské tradice.
1952 Jiří HANZELKA (1920–2003) a Miroslav ZIKMUND (*1919): Afrika snů a skutečnosti
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund si v roce 1947 splnili sen a vyrazili s Tatrou 87 do Afriky.
Tehdy ještě netušili, jak legendárními se jejich výpravy stanou. Jako zřejmě první překonali
s automobilem celou Núbijskou poušť. Z Kapského města pak přepluli do Argentiny a vydali
se na pouť po Jižní a Střední Americe. Celkem za tři a půl roku projeli 44 zemí. Jejich druhá
výprava v letech 1959-1964 směřovala do Asie a Oceánie. Na obou shromáždili množství
dokumentárního materiálu, napsali stovky reportáží a několik knih – například Afrika snů
a skutečnosti (1952), Za lovci lebek (1958) nebo Světadíl pod Himálajem (1969). Po této knize
vyšly ostatní cestopisy oficiálně až po roce 1989.
Cestopis o Africe líčí dojmy a poznatky autorů při jejich první cestě automobilem z Prahy do
Kapského města. Všímají si nejen všedního života domorodého obyvatelstva a exotických
zvláštností, ale také politických poměrů, koloniální praxe i osvobozeneckého hnutí.
1953 Vladimír NEFF (1909–1983): Srpnovští páni
Prozaik, dramatik a filmový scénárista a překladatel. Pocházel ze známé pražské obchodnické
rodiny. Od 1939 až do smrti byl spisovatelem z povolání. Společným rysem jeho próz je
snaha o tvůrčí využití prostředků a žánrových forem masové četby. V Třinácté komnatě, kde
hraje důležitou úlohu atmosféra pražské Kampy, se psychologický zájem spojuje s detektivní
zápletkou. Filozofické aspirace spojil s fabulační invencí zvláště v Srpnovských pánech,
románu o konfliktech mezi drobnou šlechtou a rodícím se měšťanstvem na přelomu
13. a 14. století. Nevzdával se jich ani ve čtenářsky mimořádně úspěšné kronice dvou
pražských podnikatelských rodů, která je založena na představě triadického cyklu úspěšných
dědů, průměrných synů a slabošských vnuků.
Ironická románová kronika o předhusitských sociálních otřesech v době posledních
Přemyslovců a Jana Lucemburského. Na osudech tří generací smyšlených pánů ze Srpna –
Odolena, Epíka a Křišťana – je plasticky předveden život šlechty v době, kdy nástup
peněžního hospodářství vytlačuje směnný obchod a kdy rozvojem řemeslné výroby
neobyčejně sílí vliv měšťanstva.
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1954 František HALAS (1901–1949): Halas dětem (vydáno posmrtně)
Básník, od roku 1924 redigoval spolu s Bedřichem Václavkem levicově avantgardní Pásmo,
později Frontu. Už od prvotiny Sépie budila jeho tvorba s tragickým podtónem rozporné
reakce. Za sbírku milostné poezie Tvář však získal v roce 1932 státní cenu a Staré ženy vyšly
hned v několika reedicích. V roce 1936 Halas navštívil s delegací kulturních pracovníků
bojující Španělsko. Sbírka Dokořán s verši o španělské občanské válce nebo skladba Nikde
jsou pokládány za klenot české poezie. V březnu 1938 Halas podepsal prohlášení proti
moskevským procesům. Za okupace se účastnil odboje a před zatčením ho ochránil pobyt
v sanatoriu v Tišnově. Po válce působil jako přednosta publikačního odboru ministerstva
informací, byl členem prvního Národního shromáždění a předsedou Syndikátu českých
spisovatelů. Monumentalizace dění prostřednictvím jeho tragického vidění vyvrcholila ve
sbírce Torzo naděje. V této době také objevuje jistoty domova, krajinu dětství (Já se tam
vrátím), obrací se k minulosti národní kultury (Naše paní Božena Němcová). Snaha vymknout
se z řádu poezie – ne bez vlivu autorů Skupiny 42 – podnítila básníka k uplatnění obecné
češtiny, v níž se vrství novotvary, archaismy i vulgarismy, uplatňují se zlomky přísloví,
sentence i figury lidové poezie, zvýrazňuje se analytická složka metafory a narušuje logický
vztah mezi syntaxí a významem. Tyto stylizace provází nový příval skepse, vyvolané
zklamáním z poválečného světa a deziluzí z poúnorové podoby socialismu. Záhy po své smrti
byl básník kvůli svým předválečným postojům podroben kritice a jeho poslední sbírka A co?
čekala na vydání sedm let.
Nejznámější dětská kniha z pera Františka Halase je posmrtně uspořádaným výborem veršů
pro děti, které byly původně součástí okupační sbírky Ladění. Najdeme v ní variace na
pohádkové motivy, říkadla, hádanky, ale i veršovanou legendu. Výbor kongeniálně ilustroval
malíř Ota Janeček.
1955 Adolf BRANALD (1910–2008): Dědeček automobil
Prozaik a autor knih pro mládež. Jako syn režiséra prožil dětství v divadelním prostředí, které
se stalo také tématem jeho prvního románu. Další inspiraci našel ve svém poměrně dlouhém
zaměstnání na různých postech Československých drah. V dvojdílném cyklu z války (Severní
nádraží) a jejího konce (Lazaretní vlak), kterému oficiální kritika vytýkala bezideovost,
konfrontoval nepatetické hrdinství železničářů s postoji okupantů. Schematismu se vyhnul
i ve své další tvorbě. V historických prózách usiloval o techniku polyfonní kompozice
a domýšlení autentických životních příběhů, v reportážních souborech spoléhal na výpovědní
hodnotu samotných faktů. I v dalším tvůrčím období zůstala pro Branalda typická metoda
spojující rysy románu a literatury faktu.
Kniha je věnována historii začátků českého automobilismu a jeho průkopníkům
v mladoboleslavské dílně Laurin a Klement, mechanikům i závodníkům. Rozmarně vypráví
o tom, jak vznikl první český motocykl, líčí jeho první mezinárodní úspěch ve Francii roku
1905 a na základě osobních vzpomínek mistrů a dělníků rekonstruuje historii vzniku prvního
českého automobilu.
1956 Eduard VALENTA (1901–1978): Jdi za zeleným světlem
Prozaik a novinář. Velká část jeho života byla spjata s Lidovými novinami. Do jejich brněnské
redakce nastoupil jako mladičký stenografista a postupně se vypracoval na špičkového
novináře, reportéra i povídkáře. Na podnět a za finanční podpory Jana Bati cestoval šest
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měsíců jako reportér po světě, 1939 provázel J. Baťu během jeho cesty po USA. Se svým
kolegou Golombkem zpracoval příběh „Eskymo” Welzla a stal se tak tvůrcem jeho legendy.
Po válce byl redaktorem Svobodných novin. V únoru 1948 musel zaměstnání opustit a na
přelomu let 1948-49 byl jako přítel Ferdinanda Peroutky půl roku vězněn. V polovině 50. let
vzbudil polemickou pozornost rozsáhlým románem Jdi za zeleným světlem.
Rozsáhlý válečný román byl první českou prózou, která se vymkla dobovým ideologickouměleckým normám. Nadlouho se stal jediným publikovaným dílem, které se podstatně
a s úzkostlivým smyslem pro čest vyrovnávalo s otázkami života v nesvobodě, naléhavými
i v době jeho vzniku.
1957 Vladimír NEFF (1909–1983): Sňatky z rozumu
Prozaik, dramatik, filmový scénárista a překladatel. Pocházel ze známé pražské obchodnické
rodiny. Od 1939 až do smrti byl spisovatelem z povolání. Společným rysem jeho próz je
snaha o tvůrčí využití prostředků a žánrových forem masové četby. V Třinácté komnatě, kde
hraje důležitou úlohu atmosféra pražské Kampy, se psychologický zájem spojuje s detektivní
zápletkou. Filozofické aspirace spojil s fabulační invencí zvláště v Srpnovských pánech,
románu o konfliktech mezi drobnou šlechtou a rodícím se měšťanstvem na přelomu
13. a 14. století. Nevzdával se jich ani ve čtenářsky mimořádně úspěšné kronice dvou
pražských podnikatelských rodů, která je založena na představě triadického cyklu úspěšných
dědů, průměrných synů a slabošských vnuků.
První svazek pětidílného cyklu rodinné ságy o pražských podnikatelských rodech Bornů
a Nedobylů, v níž autor na pozadí hlavních postav podává obraz naší společnosti od pádu
Bachova režimu po květnové dny roku 1945.
1958 Josef ŠKVORECKÝ (1924–2012): Zbabělci
Prozaik, překladatel, scenárista, esejista a nakladatel. Po vojně nastoupil do angloamerické
redakce Státního nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU) v Praze a od ledna 1957
byl zástupcem šéfredaktora nového dvouměsíčníku Světová literatura. Po skandálu, který
vyvolalo vydání románu Zbabělci, musel v lednu 1959 z redakce časopisu odejít. Od roku
1969 žil v kanadském Torontu, kde o dva roky později založili s manželkou Zdenou
Salivarovou nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Vydávali tam především české exilové
autory a v Československu zakázaná díla. V Kanadě Škvorecký přednášel, vedl semináře
a psal romány, povídky, recenze i eseje. Při prvním návratu do Československa (1990) byl
vyznamenán Řádem Bílého lva.
Ve svém do značné míry autobiografickém debutu se autor vrací k průběhu květnových dní
r. 1945 ve východočeském městě. Autorovým alter ego je tu Danny Smiřický, protagonista
a obvykle přímý vypravěč řady následných próz Josefa Škvoreckého.
1959 Jiří SUCHÝ (*1931): Člověk z půdy
Kabaretiér, autor písňových textů, básník, prozaik, dramatik a výtvarník. Spolu s Jiřím Šlitrem
a kapelníkem Ferdinandem Havlíkem založil v roce 1959 divadlo „sedmi malých forem“
Semafor, v němž realizoval svou představu autorského hudebního divadla. Semafor a jeho
písně v šedesátých letech zásadně ovlivnily tehdejší mladou generaci. Suchého texty působily
jemnou ironií a citovou bezprostředností. Osudy divadla Semafor ovlivnilo Šlitrovo tragické
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úmrtí (1969) a normalizace. Suchý od poloviny 70. let prakticky neměl přístup do rozhlasu
a televize, knižně nepublikoval, nesměl hrát ve filmu. V roce 1990 se stal opět ředitelem
Semaforu, jehož tradici specifického autorského divadla udržuje dodnes.
Hudební komedie Člověk z půdy byla první premiérou divadla Semafor. Svérázný spisovatel
Antonín Sommer, kterého hrál Miroslav Horníček, k sobě pozval dvojici milenců, z nichž chce
vytvořit hrdiny své knihy. Zabrání mu v tom Malý lord, hrdina jiné jeho knihy, který se chce
vysvobodit tak, že zničí všechny její výtisky.
1960 Jan WERICH (1905–1980): Fimfárum
Werichova poválečná tvorba byla zaměřena na úpravy vlastních starších her, ale
i dramatických textů jiných autorů, a to jak pro divadlo, tak i pro film a televizi. Jako prozaik
se Werich prezentoval především sbírkou pohádek Fimfárum, v níž v návaznosti na
pohádkovou tvorbu bratří Čapků, s důrazem na hravost jazyka, s vtipem, ironií i moudrostí
rozvinul a aktualizoval klasické pohádkové motivy, které čerpal ze Soupisu českých pohádek
od Václava Tilleho. V roce 1968 vyšlo poprvé všech 19 textů.
Kniha devatenácti humoristických pohádek stojících na pomezí mezi pohádkou a lidovým
vyprávěním, z nichž některé mají spíš ráz rozsáhlejší anekdoty. V některých případech jde
o české i jiné klasické pohádky, které Werich nově převyprávěl. Knihu zpopularizovalo zdařilé
filmové zpracování.
1961
Miroslav HOLUB (1923–1998): Slabikář
Básník, prozaik a esejista, povoláním imunolog, patří k nejznámějším českým autorům ve
světě, stejně jako třeba Kundera nebo Škvorecký. Jeho dílo je přeloženo do čtyřiceti jazyků.
Když mu v roce 1969 vyšla skepticky laděná sbírka Ačkoliv a o dva roky později Beton, byl na
dlouhou dobu umlčen. Znovu vydávat začal až v roce 1982. Jak v jeho poezii, tak v próze se
odráží téma vědy. Téměř všechny jeho básně jsou psány nerýmovaným volným veršem. Jsou
poznamenány ironií, pramenící z pochopení vlastní nedokonalosti těla i ducha.
Slabikář, třetí básníkova sbírka, spoluvytvářela koncept tzv. poezie všedního dne, jež měla
být srozumitelná širokým vrstvám. Přinesla civilní témata, ale jako novum zde autor odsuzuje
zabraňování poznání v zájmu „pořádku“. Stálé poznávání je pro něj klíčovou otázkou mravní.
1962 Jiří TRNKA (1912–1969): Zahrada
Výtvarník, scénograf, ilustrátor, autor animovaných filmů a pohádkové knihy pro děti. Možná
by se stal malířem, ale díky Skupovi se dostal k divadlu a loutkám. Naplno se oživování loutek
začal věnovat po roce 1945, kdy s Karlem Zemanem a Hermínou Týrlovou stál u zrodu studia
Bratři v triku. Jeden z prvních filmů, Zvířátka a Petrovští, vynesl Trnkovi v roce 1946 cenu
v Cannes. Během svého života ilustroval na šest desítek knížek a za doprovod
k Andersenovým pohádkám dostal v roce 1968, pouhý rok před smrtí, prestižní cenu nesoucí
jméno slavného spisovatele.
Pohádková próza pro děti Zahrada je Trnkovým jediným literárním počinem. Inspirací mu prý
byl Mikulášský hřbitov v rodné Plzni, kde si jako malý hrával se sourozenci. Zahrada je
v Trnkově podání symbolem bezstarostné a neohraničené dětské imaginace: když kluci
vyrostou, dvířka branky najdou zamčená.
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1963 Václav HAVEL (1936–2011): Zahradní slavnost
Dramatik, esejista, básník a politik. V letech 1960-1968 byl nejprve jevištním technikem,
později asistentem režie a dramaturgem Divadla Na zábradlí, kde byly poprvé uvedeny jeho
hry. Roku 1963 se výrazně prosadil dramatem Zahradní slavnost. Od roku 1965 působil
v měsíčníku Tvář. Uprostřed normalizace uveřejnil v roce 1975 otevřený dopis Gustávu
Husákovi. Byl jedním ze zakladatelů Charty 77. Charakter posttotalitního systému vystihl
v roce 1978 v eseji Moc bezmocných. Komunistický režim ho stíhal a několikrát věznil.
Václav Havel inicioval petici Několik slov a v prosinci 1989 se stal československým
prezidentem, po rozdělení federace i prezidentem českým. V roce 2010 natočil filmovou
podobu svého dramatu Odcházení, inspirovaného vlastními zkušenostmi politika.
Ústředním tématem hry, jež konstituovala českou formu absurdní komedie a zároveň
předjímala konstanty celé další autorovy tvorby, je vztah člověk-systém a lidská identita.
Mladý hrdina dosáhne horlivou adaptabilitou úspěchu v systému, v němž je lidská jednotka
zaměnitelnou součástkou, avšak zaplatí tento úspěch odlidštěním, ztrátou totožnosti.
1964 Vladimír HOLAN (1905–1980): Noc s Hamletem
Básník, autor lyrizovaných próz a překladatel. Holanovo básnické dílo představuje jednu
z největších a nejsložitějších hodnot české poezie 20. století. Autor si postupně vytváří svůj
svébytný básnický svět, plný dramatického napětí, které vyrůstá z bytostného dualismu
vnímajícího realitu jako stálou oscilaci mezi dobrem a zlem, bytím a nicotou, plynutím času
a věčností. Nástup fašismu v druhé polovině 30. let, mnichovská tragédie a nacistická
okupace znamenaly v Holanově tvorbě zásadní obrat. Holan píše útočně emocionální verše
proti viníkům. Vzrůstající kontakt s dějinnou realitou oprostil a zcivilnil jeho básnický výraz.
Silný epický prvek vstoupil do Holanovy poezie ještě za války. Svého vrcholu dosáhla
Holanova epická tvorba v Příbězích a v Noci s Hamletem.
Poéma je leporelem o přibližně 1040 verších a patří mezi vrcholná díla české poezie. Poprvé
vyšly tyto dialogy o lidském údělu a nezlomnosti v roce 1964, byť vznikaly už v padesátých
letech. Ještě před časopiseckým vydáním se Holanova Noc s Hamletem stala čtvrtou
inscenací Poetické vinárny Viola v Praze. Představení se hrálo řadu let a stalo se legendou…
1965 Jan SKÁCEL (1922–1989): Smuténka
Básník a fejetonista. Normalizačnímu režimu byl básník nepohodlný. Deset let nesměl
publikovat. Jeho verše se však opisovaly a tajně šířily. Ve své poezii vytvářel harmonický svět
lásky, domova, dětství, v tradičním venkovském společenství nacházel mravní hodnoty
a jistoty. Později přibývá tónů smutku, smrti, beznaděje. Rámcem je krajina jižní Moravy,
básník čerpá z přísloví, lidových rčení a lidové slovesnosti. Víc než samotné lyrické verše však
normalizátorům vadilo jeho jméno – jako šéfredaktor byl v 60. letech spojen s nejslavnější
érou Hosta do domu. Pozoruhodnou složkou Skácelova tvůrčího odkazu jsou takzvané malé
recenze, publicistické útvary mající rysy fejetonu či sloupku. Některé vycházely v Hostu do
domu i jinde. Vznikly z nich knihy Jedenáctý bílý kůň a Třináctý černý kůň.
Smuténka je útlá knížka obsahující čtyřicet krátkých básní. Uvozuje ji motto od španělského
básníka Machada: „Jsi na mé cestě voda nebo žízeň?” Na tuto otázku hledají Skácelovy básně
odpověď. Skácelova krajina přírodní i vnitřní je smutná. Protože smutek je něco přirozeného,
co patří k životu odjakživa a lze jej pojmenovat něžně.
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1966 Josef JEDLIČKA (1927–1990): Kde život náš je v půli se svou cestou
Prozaik a esejista. Autor napsal svou prvotinu s dantovským názvem v Litvínově po vyloučení
z Filozofické fakulty a vynuceném odchodu z Prahy. Pracoval tu v továrnách, jako vychovatel
v polepšovně, působil ve škole a krátce byl zaměstnán v muzeu. Jedlička byl ale také
a především skvělým esejistou. Po odchodu do exilu psal pro Svobodnou Evropu publicistické
texty, které svou kvalitou vysoce přesahovaly časovou aktuálnost. V posmrtně vydaném
románu Krev není voda sepsal na autobiografickém rodinném základu „encyklopedii“ české
společnosti od konce 19. století až po komunistickou totalitu.
Jedličkova próza je jedna z nejpozoruhodnějších, která v 60. letech v české literatuře vznikla.
Začínající autor ji napsal v Litvínově po vynuceném odchodu z Prahy. Název knihy je
inspirován prvním veršem Dantova Pekla. Jedličkovým peklem jsou 50. léta a zdevastovaný
život ve zdevastované krajině severních Čech.
1967 Ladislav FUKS (1923–1994): Spalovač mrtvol
Prozaické dílo Ladislava Fukse patří k nezpochybnitelným hodnotám české poválečné
literatury a především její obraz by byl bez jeho románů a povídek nemyslitelný. Jeho knihy si
získaly značný úspěch doma i v zahraničí. Klíčovými tématy Fuksovy tvorby jsou strach,
úzkost, zločin, totalitní bezpráví a vyčleněnost ústřední postavy z běhu „normální
společnosti.“ Jeho debut Pan Theodor Mundstock učinil ze svého autora téměř přes noc
evropskou literární veličinu. Už pět let poté ho němečtí kolegové navrhli na Nobelovu cenu.
Mezitím už však vyšel další Fuksův bestseller Spalovač mrtvol.
Slavný příběh o spalovači mrtvol, podivínském zaměstnanci krematoria Karlu Kopfrkinglovi,
je podobenstvím o patologickém vývoji malého člověka k přijetí zla. Filmové zpracování
Juraje Herze z roku 1968 patří ke zlatému fondu české kinematografie.
1968 Jiří MUCHA (1915–1991): Studené slunce
Prozaik, dramatik a překladatel. V roce 1939 se přihlásil do čs. divize francouzské armády. Po
porážce Francie v polovině roku 1940 byl evakuován do Anglie. Po krátkém pobytu
u čs. brigády pracoval v Londýně pro rozhlasovou stanici BBC; 1943 se stal válečným
zpravodajem britského rozhlasu. Jako účastník západního odboje byl Jiří Mucha v roce 1951
obžalován z protistátní činnosti a do roku 1954 vězněn. Tematický okruh Muchových prvních
próz určují jeho zážitky z druhé světové války a z pobytu v trestním pracovním táboře. Jeho
román Pravděpodobná tvář patří k těm českým prózám, které zužitkovaly myšlenkové
podněty francouzského existencialismu. Čtenářský zájem vzbudily také biografie jeho otce,
malíře Alfonse Muchy, a dokumentární vzpomínková próza o pařížském pobytu na přelomu
30. a 40. let a vztahu ke skladatelce Vítězslavě Kaprálové.
Autobiografický román, v němž se autor vrací k formě deníku a scény z pobytu v trestním
pracovním táboře, kde v pauzách mezi prací pod zemí zachycoval na útržky papíru své
dojmy, střídá s úvahami o lidském údělu a o umění.
1969 Jiří ŠOTOLA (1924–1989): Tovaryšstvo Ježíšovo
Básník, prozaik, dramatik, publicista, televizní a filmový scenárista. Až do poloviny 60. let se
věnoval hlavně poezii. Následovalo období dramat s historickými i soudobými náměty.
Zároveň se autor obrátil i k historické próze. Dominantou této jeho tvorby se stala už
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prozaická prvotina Tovaryšstvo Ježíšovo. Přes množství historických reálií a faktů je román
orientovaný jednoznačně k současnosti a jejím problémům. Představuje paralelu k vývoji
části mladé poválečné generace od idealistického ztotožnění se s komunismem
k pragmatickému lpění na vůli k moci.
Metaforický románový příběh o rekatolizaci slavatovského panství Košumberk
v jihovýchodních Čechách během 17. století vykresluje propast lidské odpovědnosti
i zneužitelnosti lidského hoře, dramatický konflikt mezi člověkem a ideologií, mezi
nevědomou svobodou a vědomou nesvobodou.
1970 Jan PROCHÁZKA (1929–1971): Ucho (vydáno posmrtně)
Společně s Karlem Kachyňou tvořil na počátku 60. let osobité snímky o dívčím dospívání. Stal
se jednou z vůdčích osobností pražského jara, po srpnové okupaci byl jedním z prvních
pronásledovaných autorů. Zemřel v atmosféře, kdy byla jeho osoba skandalizována
v médiích. Jeho díla vycházejí často v reedicích německy, ale i v dalších jazycích. Podle
románu Ať žije republika, který vypráví dvanáctiletý hrdina, natočil Karel Kachyňa film, který
získal řadu ocenění, ale zůstal ve stínu slavnějších snímků dvojice – Kočáru do Vídně a Ucha.
Filmová povídka vyšla posmrtně v zahraničí. Je psychologickou studií manželského vztahu
narušeného strachem z všudypřítomného „ucha“ odposlouchávacího zařízení.
1971 Ota PAVEL ( 1930–1973): Smrt krásných srnců
Prozaik a novinář. Od roku 1949 působil jako sportovní redaktor a už první dva svazky
literárně zpracovaných sportovních reportáží svědčily o jeho osobitém stylistickém nadání.
První z knížek, Dukla mezi mrakodrapy, vyšla těsně poté, co se Pavel stal pacientem
uzavřeného oddělení psychiatrické kliniky. Mezi návraty do života a léčebnými pobyty psal
další knihy. V knihách povídek Smrt krásných srnců a Jak jsem potkal ryby se autor vrací
k dětství v kraji u Berounky, přerušeném nacistickou okupací a uvězněním otce a bratrů. Jan
Werich o nich pronesl notoricky známou větu, že kdyby to bylo napsáno anglicky, svět by
Pavlovi ležel u nohou.
Kniha srnců obsahuje v prvním vydání osm povídek. V přibližně chronologickém sledu
zachycují příběhy z Pavlova rodinného prostředí, v němž dominuje postava tatínka –
vášnivého rybáře, snílka a fanfaróna.
1972 Zdena SALIVAROVÁ (*1933): Honzlová (vydáno v exilu)
Herečka, spisovatelka, překladatelka a editorka. Původně zpěvačka, herečka a tanečnice,
dcera politického vězně. V roce 1969 emigrovala s manželem Josefem Švoreckým do
Kanady, kde s ním založila nakladatelství 68 Publishers. Své typické vlastnosti spontánní
vypravěčky uplatnila už v prvotině Pánská jízda, přirovnávané soudobou kritikou ke
Směšným láskám M. Kundery. Druhou a nejvýznamnější prózu dopsala autorka v zahraničí.
Osu románu s výrazně autobiografickými rysy tvoří osud rodiny v poúnorové době a přerůstá
ve svědectví o fungování totalitního režimu, využívajícího negativních lidských vlastností.
Jednadvacetiletá Jana Honzlová, hlavní hrdinka a vypravěčka, zaměstnaná v souboru písní
a tanců Sedmikrása, nesmí z kádrových důvodů na turné do Finska. V kanceláři Sedmikrásy se
dostane ke svým materiálům a pochopí, že je vše připraveno k tomu, aby byla intrikami ze
souboru vyštvána...
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1973 Jan TREFULKA (1929–2012): O bláznech jen dobré (vydáno v samizdatu)
Prozaik, publicista a literární kritik. Ze strany byl poprvé vyloučen už v roce 1950, přičemž byl
zároveň vyhozen i z pražské filozofické fakulty. Brzy začal psát literární kritiky a jeho zdrcující
recenze budovatelských veršů Pavla Kohouta byla v roce 1954 jedním z prvních poválečných
literárních skandálů. Od roku 1962 zažil zlatá léta coby redaktor, nakonec šéfredaktor
nejlepšího literárního časopisu své doby, Hosta do domu. Už od svých prvních próz z 60. let
byl pronikavým analytikem a skeptikem, kterého zajímaly okolnosti lidského rozhodování,
míra svobody a z toho plynoucí omezení. V 70. letech se ocitl bez práce a publikovat mohl
jen pod cizími jmény, v exilovém tisku nebo v samizdatu. V Torontu mu vyšla asi jeho nejlepší
kniha O bláznech jen dobré a další tři romány. V Brně byl mezi prvními, kteří signovali
prohlášení Charty 77. Po listopadu 1989 se angažoval v literárních spolcích a vydával
v Atlantisu. Za svou tvorbu získal v roce několik ocenění.
Novela, zasazená na jižní Moravu v roce 1968, vypráví o muži, jenž ke stáru pod dojmem, že
je těžce nemocen, přetrhne pouta s dosavadním životem, odejde od ženy a rodiny a najde si
mladou družku, která ho zradí. Otřesený hrdina se nakonec vrací, odkud vyšel, obohacen
o zážitek z říše moudrých bláznů, jejímž vyznavačem a obhájcem se stane.
1974 Ota FILIP (1930–2018): Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy (vydáno
v exilu)
V roce 1970 byl Ota Filip odsouzen na osmnáct měsíců za podvracení republiky. Od roku
1974 žil v Mnichově, kde až do roku 1994 působil jako lektor nakladatelství S. Fischer Verlag.
Ústředním tématem Filipova díla byl vztah jedince a historie, napětí mezi „malými“
a „velkými“ dějinami. A málokterý spisovatel zachytil, popsal a pochopil Ostravu jako on.
Počínaje druhou prózou, románem o románu Blázen ve městě, pak do Filipovy tvůrčí metody
vstoupil výrazný autobiografický prvek a zároveň ironická distance vypravěče od postav.
Tento rys autorského stylu si Filipova próza zachovala i v pozdních dílech.
Román o životních peripetiích svérázné postavy jednatele fotbalového klubu, zasazený do
severomoravské metropole od 30. do 60. let. Osud hrdiny je propojen s osudem města,
jehož atmosféru narušuje komplikované soužití Čechů, Poláků, Němců a Židů. Autor zde do
vyprávění uvádí řadu fantaskních prvků, které spoluvytvářejí magický, mytický prostor
příběhu.
1975 Karol SIDON (*1942): Boží osten (vydáno v samizdatu)
Prozaik, dramatik a scenárista. Vystudoval scenáristiku a dramaturgii na FAMU, pracoval
v Krátkém filmu a pak nastoupil do Literárních novin. Po roce 1969 byl ještě tři roky
televizním scenáristou, pak pracoval v různých profesích, po podepsání Charty 77 topil
v nemocnici. V roce 1978 konvertoval k judaismu a přijal jméno Efraim. V exilu studoval
hebraistiku v Heidelbergu. Rabínská studia dokončil v Jeruzalémě a v roce 1992 byl jmenován
pražským a zemským rabínem. Zároveň se vrátil k literatuře. Sidonova literární tvorba
zahrnuje kromě dramat autobiografické texty jako Sen o mém otci a Sen o mně, ale
i meditativní prózy, k nimž patří i filozofický román o neovlivnitelných silách utvářejících
lidský osud Boží osten. Pod jménem Chaim Cigan vydal románovou tetralogii Kde lišky dávají
dobrou noc, sahající až na pomezí sci-fi.
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Do jisté míry autobiograficky laděné dramatické i fantaskní osudy dvou postav, které se
v jistém okamžiku prolnou. Základním hybatelským prvkem složitě vystavěného Sidonova
románu je protiklad přirozené lidské touhy po blízkosti jiného člověka či alespoň prosté
sympatii a lhostejnosti a chladu okolního světa, který něco takového nabídnout nechce
a snad ani nemůže.
1976 Ferdinand PEROUTKA (1895–1978): Oblak a valčík
Publicista, politik, dramatik a prozaik. „Lid je moře, které má, jako každé moře, své proudy
a svá vlnobití; ale vlastní úsudek o správnosti a vhodnosti je veslo, se kterým se na moře
vydáváme. Kdo se odhodlává vždy a ve všem hledat ne úsudek svůj, nýbrž úsudek lidu,
odhodlává se jaksi plout s proudem jako leklá ryba.” Největší část své tvůrčí energie věnoval
Ferdinand Peroutka politické žurnalistice, v letech 1924-1939 byl šéfredaktorem týdeníku
Přítomnost. Ve stejné době působil i jako politický komentátor Lidových novin. Jeho
základními východisky byly důraz na rozum a zkušenost, důvěra ve střední cestu, odpor proti
jakékoli formě totality a jednostrannosti. Ve svém nedokončeném klíčovém díle Budování
státu zachytil historii popřevratové československé politiky. Za okupace byl vězněn v Dachau
a Buchenwaldu. V roce 1948 pro zásadní nesouhlas s komunismem odešel do exilu. V roce
1950 se odstěhoval do USA, v letech 1951-1961 byl ředitelem československého vysílání
Svobodné Evropy, s níž spolupracoval i později. Jako prozaik se známý publicista realizoval až
v letech exilu. Ústředním tématem jeho románových prací se stala problematika vztahu
jedince a širšího společenského dění.
V románu Oblak a valčík se pokusil zachytit vzestup a pád tzv. třetí říše a zároveň zobrazit
lidské jednání v mezních situacích. Panoramatický román přináší dojmy a pocity vězně
z koncentračního tábora a nutí k úvahám nad smyslem těchto obětí.
1977 Josef ŠKVORECKÝ (1924–2012): Příběh inženýra lidských duší (vydáno v exilu)
Prozaik, překladatel, scenárista, esejista a nakladatel. Po vojně nastoupil do angloamerické
redakce Státního nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU) v Praze a od ledna 1957
byl zástupcem šéfredaktora nového dvouměsíčníku Světová literatura. Po skandálu, který
vyvolalo vydání románu Zbabělci, musel v lednu 1959 z redakce časopisu odejít. Od roku
1969 žil v kanadském Torontu, kde o dva roky později založili s manželkou Zdenou
Salivarovou nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Vydávali tam především české exilové
autory a v Československu zakázaná díla. V Kanadě Škvorecký přednášel, vedl semináře
a psal romány, povídky, recenze i eseje. Při prvním návratu do Československa (1990) byl
vyznamenán Řádem Bílého lva.
Pátá kniha série s autobiografickou postavou Danny Smiřického, tentokrát už spisovatele
a vysokoškolského profesora v Torontu. V panoramatickém románu jsou konfrontovány
prostřednictvím životních osudů spisovatele-emigranta autoritativní středoevropské režimy
s demokratickým klimatem kanadského exilu.
1978 Vladimír KÖRNER (*1939): Údolí včel
Prozaik a scenárista. Körnerovu tvorbu charakterizují opakující se návraty k jedinému
tématu, stejně jako prolínání scenáristické a spisovatelské činnosti. V jeho příbězích
dominuje zřetel k etickým hodnotám života, snaha ztvárnit osud lidí řadových, osamělých,
nerozhodných, vykořeněných a bloudících, kteří uprostřed zásadních historických zvratů
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hledají vlastní autenticitu. Již v prvních prózách se objevují pro Körnerovu tvorbu příznačné
rysy: baladické ladění příběhů, snaha o detailní sondy do psychického života hrdinů, evokace
vizuálních obrazů podkreslujících vyprávění aj. Prostor pro kladení otázek po smyslu
a mravním opodstatnění lidské existence Körner našel především v historických románech
a prózách.
Baladická novela, vzniklá na základě autorova filmového scénáře, se odehrává v druhé
polovině třináctého století. Líčí životní střet dvou přátel a křižáků Ondřeje z Vlkova a Armina
von Heide.
1979 Milan KUNDERA (*1929): Život je jinde (české vydání v Torontu)
Ve světě zřejmě nejznámější současný český prozaik, dramatik, básník, překladatel a esejista.
Do literatury vstoupil jako básník a výrazně se prosadil jako dramatik. Po básnických
začátcích psal filozoficky založené povídky a romány modelující lidské osudy na pozadí krize
dějinného vědomí. Román Žert získal Kunderovi světové jméno – Aragon prohlásil, že jde
o jeden z největších románů 20. století. V roce 1968 stál v popředí Pražského jara. Od roku
1975 žil ve Francii, po vydání románu Kniha smíchu a zapomnění byl v roce 1979 zbaven
československého státního občanství, dva roky nato získal občanství francouzské.
Francouzština se také postupně stala jazykem všech jeho následujících literárních děl. V roce
1990 se Kundera stal Rytířem Čestné legie a v roce 1995 mu prezident Václav Havel udělil
Medaili Za zásluhy I. stupně.
Román z roku 1969 pojednává o osudech talentovaného básníka Jaromila před 2. světovou
válkou a po ní. Podstata jeho morálního selhání spočívá v tom, že se nespokojil úspěchy
v tvorbě, ale pokusil se vyniknout i v politice, kde platí jiné zákonitosti než v umění. Dříve,
než ho vydali v češtině manželé Škvorečtí v Torontu (1979), vyšel román v roce 1973
francouzsky. Nové české vydání bylo autorem znovu přehlédnuto.
1980 Karel PECKA (1928–1997): Motáky nezvěstnému (poprvé vydáno v Torontu)
Prozaik, básník a publicista. V květnu 1949 byl zatčen za spoluvydávání ilegálního kulturně
politického časopisu Za pravdu a za pokus o přechod hranic, obviněn z velezrady a odsouzen
k jedenáctiletému žaláři. Propuštěn byl teprve v prosinci 1959. Základním tématem Peckovy
prozaické tvorby byl od šedesátých let osud lidí vězněných po roce 1948 a odolávajících
nejen každodenní brutalitě internace, ale především systematickým tlakům dobového
marasmu. Verše a prózy publikoval za normalizace v samizdatu a v exilu. V Malostranských
humoreskách vytvořil novodobý protějšek Nerudových povídek – řadu realistických portrétů
figurek ubíjených normalizačním režimem. Za knihu Motáky nezvěstnému obdržel v roce
1980 Cenu Egona Hostovského, v roce 1996 Cenu Františka Langera. In memoriam získal
v roce 1997 Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy a v roce 2017 titul Rytíř české kultury.
Román se opírá o autentické zážitky autora, jenž strávil padesátá léta v uranových dolech na
Jáchymovsku a Příbramsku a podává obraz muže, který ve vězeňských podmínkách zápasí
o to, aby zůstal člověkem.
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1981 Ludvík VACULÍK (1926–2015): Český snář
Prozaik a publicista. V 50. letech započala Vaculíkova redaktorská éra. V dalším desetiletí
začaly vycházet knihy, z nichž román Sekyra se stal jedním z erbovních prozaických děl české
literatury 60. let. Vaculíkovu věhlasu napomohlo jeho občanské angažmá – projev na
IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů nebo výzva 2000 slov. V době, kdy nesměl
oficiálně publikovat, se výrazně podílel na zrodu a rozvoji samizdatu; roku 1973 založil Edici
Petlice, jednu z hlavních samizdatových edic, v níž pak do roku 1989 postupně vydal na čtyři
sta titulů. Po roce 1989 se zabýval publicistickou činností a napsal několik knih čerpajících
inspiraci z jeho vlastního života.
V románu-dokumentu zachytil autor svůj život mezi 22. lednem 1979 a 2. únorem 1980.
Deník je promyšlenou mozaikou činů, myšlenek a postav a vytváří pestrý a mnohovrstevnatý
obraz normalizační doby. Pro svůj subjektivní charakter vzbudila kniha v disidentských
kruzích rozporuplné reakce.
1982 Bohumil HRABAL (1914–1997): Obsluhoval jsem anglického krále
Povídky jeho prvních knih vydaných v 60. letech měly převážně orální charakter. Souviselo to
s povahou postav, tzv. pábitelů, kteří o sobě a svém euforicky bájivém postoji ke skutečnosti
vyprávějí. Do krajnosti autor tento postup vystupňoval v textu Taneční hodiny pro starší
a pokročilé, který je jedinou jakoby nekonečnou větou, motivicky bezuzdným monologem
zestárlého, vychloubačného pábitele. Naproti tomu ve směšnohrdinském příběhu
z protektorátní doby Ostře sledované vlaky dokázal autor své výbušné vypravěčství zkrotit do
ukázněné povídkové stavby. Pro 70. léta jsou pro něj typické rozsáhlejší stylizovaně
vzpomínkové prózy, tematicky a situačně spjaté s nejužším rodinným okruhem a vlastním
životem. Širší výpověď o životě představuje novela Příliš hlučná samota – monolog starého
samotáře, dělníka ve sběrně papíru.
Tématem románu je životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době
politických zvratů první půle dvacátého století. Hrdina mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí
z různých důvodů opovrhují. Touží po uznání ve své profesi a po rodině – ale dostává se mu
jich jen krátce. Samota mu nakonec umožní zbavit se touhy po majetku a dojít ke svérázné,
prosté životní filozofii.
1983 Jaroslav SEIFERT (1901–1986): Býti básníkem
Básník, prozaik, publicista a překladatel. Patřil k zakladatelům uměleckého sdružení Devětsil
(1920) a podílel se na redakci avantgardních časopisů Disk (1923-1925) a Pásmo
(1924-1925). Revoluční ideál v jeho prvotinách ústil do naivistické, intimní a zároveň
provokativní podoby. V roce 1929 byl vyloučen s dalšími šesti spisovateli z komunistické
strany kvůli nesouhlasu s novým gottwaldovským vedením. Před válkou básník burcoval, za
okupace vyjadřoval verši úctu Boženě Němcové a vyznával se z lásky k rodné zemi. Jedním z
vrcholů naší poválečné poezie se stala jeho Píseň o Viktorce. V 60. letech vydal několik sbírek
reflexivní lyriky psaných volným veršem a bez oslnivých metafor. Přestože podepsal Chartu
77, knížky mu opět vycházely, díky jeho značné popularitě, už od konce 70. let. V roce 1984
obdržel Nobelovu cenu za literaturu.
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Ve sbírce, navazující na meditativní linii svých posledních knih, se pozdější nositel Nobelovy
ceny vrací k oblíbeným tématům dětství a mládí, lásky a ženy, přibližuje zážitky z válečných
Kralup, vybavuje si vzpomínky na Karlovy Vary, na své umělecké přátele, vzdává hold
milované Praze a bilancuje život.
1984 Zuzana BRABCOVÁ (1959–2015): Daleko od stromu (vydáno v samizdatu)
Přestože během svého života vydala pouze čtyři romány, patří k nejvýznamnějším českým
soudobým autorkám. Román Stropy byl v roce 2013 vyznamenán cenou Magnesia Litera
v kategorii próza. Největší rozruch vyvolal nepochybně její „lesbický román” Rok perel, který
na introvertní a depresemi stíhanou autorku strhl asi více pozornosti, než by si přála. Před
svou náhlou smrtí spisovatelka dokončila pátý román Voliéry. Ústřední otázkou próz Zuzany
Brabcové bylo hledání své identity, svého místa v okolním světě, možnosti ukotvení v něm.
Jedním z důležitých prostředků tohoto hledání přitom byly návraty do minulosti, a to nejen
osobní, ale i do minulosti svých předků, coby prostředku k pochopení přítomnosti.
Generační výpověď dívky o svých složitých zkušenostech se světem i sama se sebou. Hlavní
intencí vypravěčky je touha prolomit mlčení a navázat osvobozující komunikaci a dialog. Za
svou knihu získala autorka v roce 1987 vůbec poprvé udělenou Cenu Jiřího Ortena.
1985 Ivan Martin JIROUS (1944–2011): Magorovy labutí písně (vydáno v samizdatu)
Básník a esejista. Básník Ivan Martin Jirous byl přední postavou našeho undergroundu.
Během normalizace byl pětkrát vězněn, celkově si odseděl osm a půl roku. Působil jako
umělecký vedoucí skupiny The Plastic People of the Universe, inicioval vznik časopisu Vokno
a stal se signatářem Charty 77. Největšího ohlasu z jeho tvorby získala sbírka Magorovy
labutí písně, za kterou obdržel v roce 1985 Cenu Toma Stopparda. Jeho veršům se leckdy
vyčítá, že jsou příliš jednoduché, proto si je lidé snadno zapamatují. Ale není vyloučeno, že
tím, čím byli v 19. století Mácha a Neruda, pro první půli 20. století Halas a Hrubín, bude pro
jeho druhou půli právě Ivan Martin Jirous Magor.
Básnickou sbírku napsal Ivan Martin Jirous ve valdickém vězení. Zachycuje v ní utrpení
z vězeňské cely, vyjadřuje smutek i nezlomnost, pátrá po božím záměru ve svém osudu,
vzpomíná na manželku a malé dcery. Rabiátskost se ve verších pojí s něhou.
1986 Alexandra BERKOVÁ (1949–2008): Knížka s červeným obalem
Prozaička, scenáristka a publicistka. Její prvotina, Knížka s červeným obalem, volný cyklus
povídek, vykreslujících ženský osud od narození přes dětství a pubertu až k dospělosti,
mateřství a smrti, byla jednou z největších literárních událostí 80. let. Vyšla v masovém
nákladu na dnešní dobu neuvěřitelných šedesáti tisíc výtisků a byla rozebrána během
dopoledne. „Měla příznačný osud – byla čtena po klubech, kamarádi ji opisovali, a když
konečně mohla vyjít, bylo první povídce zhruba 12 let. Byla jsem tehdy nejstarší začínající
autorkou ve střední Evropě," vyjádřila se o ní A. Berková. Za novelu Magorie obdržela v roce
1991 Cenu Egona Hostovského. Byla také autorkou deseti televizních a rozhlasových her
i televizního cyklu o manželských krizích Co teď a co potom.
Autorčin debut je soubor devatenácti povídek, které v chronologickém pořadí mapují
důležité okamžiky v životě ženy. Nepřehlédnutelnou vlastností většiny povídkových textů je
jejich nejednoznačnost, jež je ozvláštňuje a zvyšuje jejich čtenářskou přitažlivost.
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1987 Pavel KOHOUT (*1928): Kde je zakopán pes
Prozaik, dramatik a překladatel. Jako jeden z prvních podepsal Chartu 77 a nesměl se v roce
1978 vrátit z rakouského pobytu do vlasti. V rámci jeho tvorby vždy hrálo důležitou roli
divadlo. Od konce 60. let se pro Kohoutovu autorskou dramatickou tvorbu staly příznačnými
prvky absurdního dramatu. Využil jich např. v cirkusové férii August August, august,
tragikomickém podobenství o naivitě lidského snu a moci neuznávající ani vlastní pravidla
hry. Proslulost získaly v 60. letech také Kohoutovy aktualizované adaptace děl české
i světové literatury, které autora uvedly na zahraniční scény. Jeho prozaická díla z počátku
normalizace reagují na tragikomiku společenskopolitické situace po roce 1969
prostřednictvím groteskní fabulace, která relativizuje poměr mezi normálním
a abnormálním. V posledních textech reflektuje svou vlastní roli v politickém, kulturním
i společenském životě.
Autentické vylíčení nejdramatičtějšího úseku života spisovatele. Jde o léta mezi intervencí
Varšavského paktu v srpnu 1968 a jeho nuceným odsunem do Rakouska. Deníkové záznamy
představují hlavního hrdinu, tj. autora, v boji o zachování základních práv pro sebe, rodinu
a přátele.
1988 Milan UHDE (*1936): Velice tiché Ave (vydáno v samizdatu)
Dramatik, prozaik, autor písňových textů a politik. V 60. letech byl redaktorem Hosta.
Zároveň psal verše, povídky, hry, články a glosy, ale také písňové texty, zejména pro
brněnská divadla. Velkou událostí se stalo uvedení satiricko-politické divadelní hry se zpěvy
Král-Vávra (1964) ve Večerním Brně. Ve dvaasedmdesátém se definitivně ocitl na indexu –
stal se zakázaným autorem a jeho knihy byly dokonce vyřazeny z veřejných knihoven.
V 70. letech spolupracoval na zapřenou především s brněnským Divadlem na provázku.
Napsal pro něj svou asi nejúspěšnější hru Balada pro banditu; text spisovatele Ivana
Olbrachta o legendárním podkarpatském zbojníkovi Nikolovi Šohajovi přepracoval autor na
muzikál.
Autobiografická retrospektivní rozhlasová hra se později dočkala i divadelního zpracování.
Jde o působivou sondu do nitra člověka, jehož život byl ovlivňován pronásledováním,
o příběh o osudu jedné rodiny. Milan Uhde zachytil dramatický tok našich dějin – od konce
první republiky, přes léta nacistické okupace až po období normalizace 70. let.
1989 Jiří KRATOCHVIL (*1940): Uprostřed noci zpěv (vydáno v samizdatu)
Prozaik, esejista a dramatik. Brněnský rodák časopisecky debutoval už v 60. letech. Jeho
knižní prvotina – povídkový soubor Případ se Chatnoirem – však byla v roce 1970 vyřazena
z edičního plánu. V normalizačním dvacetiletí publikoval výhradně v exilových časopisech
a v samizdatu. Určitou roli v tom sehrála i poúnorová emigrace jeho otce a strýce. Zážitky
syna emigranta a pozdější zkušenosti se odrazily i v jeho trilogii (Medvědí román, Uprostřed
noci zpěv a Avion). Tvorba Jiřího Kratochvila se vyznačuje fantaskní imaginací a spojováním
autentického s fiktivním v novou textovou skutečnost. Autor si libuje v postmoderních
literárních hříčkách, v motivech masek, karnevalu, labyrintu, dvojnictví.
Román s rysy magického realismu je bolestnou výpovědí o osudech dětí poúnorových
emigrantů a hledání vlastní identity ve světě ovládaném násilím a lží. Nemalou pozornost
věnuje autor vylíčení atmosféry Brna po skončení 2. světové války a v 50. letech.
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1990 Viktor FISCHL (1912–2006): Dvorní šašci
Český, židovský a izraelský básník, prozaik, překladatel a publicista, známý rovněž pod
hebrejským jménem Avigdor Dagan. Před druhou světovou válkou emigroval do Londýna, po
komunistickém převratu do nově vznikajícího státu Izrael. Do Československa se vrátil až
v roce 1990 a dostalo se mu řady ocenění. Zemřel v Jeruzalémě.
Osudy čtyř židovských přátel, které kdysi spojila služba u velitele koncentračního tábora,
hejtmana Kohla. Čtveřice nevšedních mužů, jejichž náplní bylo sloužit jako atrakce při
četných Kohlových večírcích. Filmová práva k románu, zabývajícímu se i etickým problémem
pomsty, zakoupil Miloš Forman.
1991 J. H. KRCHOVSKÝ (*1960): Noci, po nichž nepřichází ráno
Básník žijící střídavě v Praze a Brně. Vlastním jménem Jiří Hásek. Svůj pseudonym si údajně
zvolil podle brněnského Ruského vrchu, jenž je pohřebištěm asi stovky vojáků Rudé armády.
V letech 1978-1989 byla jeho tvorba šířena ve strojopisných opisech, většinou mimo
samizdatové edice. Krom poezie se věnuje i výtvarné činnosti a hudbě.
Stylizace poezie do rytmu dekadentního valčíku od nejpopulárnějšího současného básníka
českého undergroundu a laureáta Ceny Revolver revue. Jeho básně již zhudebnilo mnoho
známých kapel, včetně The Plastic people of the Universe. Sám autor také koncertuje – se
svojí hudební skupinou Krch-off band.
1992 Jan ZÁBRANA (1931–1984): Celý život
Básník, prozaik, esejista a překladatel z angličtiny i ruštiny. Po maturitě nebyl z politických
důvodů přijat na filozofickou fakultu, během normalizace mu bylo znemožněno vydávat
vlastní tvorbu a mohl pouze překládat. Významnou součástí jeho díla jsou deníkové záznamy,
vedené už od gymnaziálních let. K jeho nejbližším přátelům patřil Josef Škvorecký.
Ucelené post mortem vydání deníkových zápisků, sugestivně reflektujících nejen dobové
události, nýbrž i vnitřní svět básníka a překladatele, jehož představy se před zraky čtenáře
často mění v poezii. 36 let prožitého času na 1107 potištěných stranách a první místo
v anketě Kniha roku Lidových novin.
1993 Milan KUNDERA (*1929): Nesmrtelnost
Romanopisec světového kalibru, brněnský rodák a nyní „francouzský spisovatel českého
původu“. V zemi galského kohouta žije od roku 1975 – zpočátku zde přednášel na univerzitě
v Rennes, poté v Paříži. V roce 1979 byl zbaven československého státního občanství, to
francouzské získal v roce 1981. Je rovněž překladatel a autor básní, dramat i esejí.
Poslední Kunderův román napsaný v českém jazyce (všechny další již byly psány
francouzsky). Román jako hravý nápad rozvíjející se přímo v průběhu četby. Román, jehož by
bylo velmi obtížné zfilmovat. A rovněž oceněný román, kterému by dle autora nejlépe slušel
jiný název – Nesnesitelná lehkost bytí.
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1994 Jáchym TOPOL (*1962): Sestra
Básník, prozaik, žurnalista, signatář Charty 77. Pochází ze spisovatelské rodiny, působil i jako
zpěvák a textař hudební skupiny Psí vojáci, jejímž frontmanem byl jeho bratr Filip.
V 80. letech se pohyboval v kruzích českého undergroundu, spoluzaložil časopis Revolver
revue, publikoval v samizdatu, společně s přáteli pašoval přes hranice v ČSSR zakázané knihy.
Jedna z nejpřekládanějších polistopadových próz. Osobitá výpověď, často sestavená ze
sugestivních dojmů, začíná životem v bývalé ČSSR a pokračuje porevolučními spletitostmi, jež
zasáhly především mládež. Dílo bylo kritikou označeno za „český román desetiletí“ a dočkalo
se i filmového zpracování.
1995 Vlastimil TŘEŠŇÁK (*1950): Klíč je pod rohožkou
Hudebník, textař, malíř, spisovatel, fotograf a hasič. Za normalizace se postupně dostal do
konfliktu se státní mocí, stal se jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1982 byl
donucen emigrovat do Švédska. V průběhu devadesátých let se vrátil zpět do Prahy, kde žije
jako „cizinec s povolením k pobytu“.
Děj tohoto obsáhlého románu, v němž se mísí témata lásky, přátelství, exilu i vzájemné
pomoci, je zasazen převážně do Německa a USA. Kniha originálního písničkáře, výtvarníka
a spisovatele, zkoumajícího hloubku života v totalitní společnosti, zvítězila v anketě Lidových
novin a stala se Knihou roku.
1996 Lubomír MARTÍNEK (*1954): Palimpsest
Prozaik, esejista, překladatel. Po emigraci do Francie vystřídal řadu zaměstnání a navštěvoval
univerzitní přednášky z dějin umění a psychologie. Ve svém literárním díle často zpracovává
témata exilu, vlasti, ztracené identity, cestování, tuláctví i návratu. Od listopadu 1989 znovu
navštěvuje Prahu, stabilně ale žije i nadále v Paříži.
Sbírka esejů, jejíž autor v roce 1979 emigroval do Francie, se zabývá hledáním ztracené
identity moderního člověka. Je členěna na tři části a svou náplní se opravdu trochu podobá
tajemnému pergamenovému listu, označovanému termínem palimpsest, z nějž byl původní
text seškrabán a poté nahrazen jiným.
1997 Josef TOPOl (1935–2015): Básně
Autor divadelních her, básník, lektor i režisér. V roce 1972 bylo zakázáno a zrušeno Divadlo
za branou, jehož byl zakládajícím členem. Po podpisu Charty 77 pracoval jako dělník
u stavebního podniku, poté odešel do invalidního důchodu. Jeho žena Jiřina byla dcerou
spisovatele Karla Schulze, jeho dva synové se proslavili v oblasti literatury a hudby.
Básnická sbírka s intimními i společensko-politickými náměty se stala Knihou roku Lidových
novin a svou strukturou naznačuje autorovu původní profesi dramatika. Krom toho byl Josef
Topol i režisér, lektor, chartista, otec spisovatele Jáchyma a hudebníka Filipa. Za své dílo
obdržel Cenu Karla Čapka.
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1998 Irena DOUSKOVÁ (*1964): Hrdý Budžes
Spisovatelka, pocházející z divadelní rodiny, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy a působí i jako redaktorka měsíčníku Maskil. Její druhá prozaická kniha Hrdý Budžes
zaznamenala velký čtenářský úspěch a dočkala se i pokračování – volně na ni navazují další
autorčiny knižní tituly Oněgin byl Rusák (2006) a Darda (2011).
Úsměvná i absurdní kniha z časů normalizace vzbudila velký ohlas a na její motivy vznikla
úspěšná divadelní hra s Bárou Hrzánovou v roli bystré i naivní žákyně Helenky Součkové,
spolužáky přezdívané mj. jako „Frankensteinová“ či „Moby Dick“, jež se rozhodne překonat
všechny své problémy a vydržet.
1999 Ivan LANDSMANN (1949–2017): Pestré vrstvy
Šestnáct let pracoval v ostravsko-karvinském revíru na dole Antonín Zápotocký, nejprve jako
horník, později jako předák v geologickém průzkumu. V Holandsku, kde požádal o politický
azyl, se seznámil s písničkářem Jaroslavem Hutkou, na jehož popud pokračoval v psaní
vzpomínek, jež jsou protkány autentickým ostravským dialektem i hornickým slangem.
Autobiografické dílo severomoravského rodáka a původním povoláním horníka líčí obtížné
živobytí v ostravských dolech a pokračuje krušnými časy po emigraci do Holandska. Podle
tohoto románu vznikla divadelní hra ověnčená Cenou Divadelních novin, román samotný se
stal Knihou roku Lidových novin.
2000 Ota FILIP (1930–2018): Sedmý životopis
Jedna z předních spisovatelských osobností české exilové literatury. V roce 1970 byl na
osmnáct měsíců odsouzen za podvracení republiky, v roce 1974 se nuceně vystěhoval do
Německa. V Mnichově se stal významným autorem, držitelem řady ocenění, uznávaným
publicistou a komentátorem i členem Bavorské akademie věd a umění.
Tomuto autobiograficky laděnému příběhu dala vzniknout autorova návštěva v pardubických
archivech StB. Z ní poté vzešel příběh člověka, protloukajícího se životem v těžkých dobách
války a totality, jež ovlivňovaly a režírovaly životní role dospívajícího Oty coby černého
barona, emigranta či vězně.
2001 Květa LEGÁTOVÁ (1919–2012): Želary
Autorka novel, pohádek a rozhlasových her, vlastním jménem Věra Hofmanová. Celý život
pracovala jako učitelka a při této činnosti psala pod pseudonymy texty a hry pro
Československý rozhlas. Rovněž krátce publikovala i v časopise Host do domu. Výrazně se
proslavila až po roce 2000, kdy vyšly její dvě „beskydské“ prózy.
Tento ucelený cyklus osmi povídek, líčících nelehké osudy obyvatel fiktivní zapadlé
beskydské vesnice v časech první republiky, obdržel Státní cenu za literaturu. Dějovou
předlohou stejnojmenného filmu, ověnčeného i nominací na Oscara, je však jiná autorčina
beskydská próza – Jozova Hanule.
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2002 Emil HAKL (*1958): O rodičích a dětech
Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka a pracoval jako aranžér, knihovník, skladník, strojník,
zvukař i textař. Ve své literární tvorbě se zprvu zaměřil na poezii, od roku 1998 se věnuje
próze. Vlastním jménem Jan Beneš a pod tímto jménem také vystupuje v některých knihách
svého kamaráda a spisovatelského kolegy Václava Kahudy.
V pořadí třetí autorova próza připomíná gejzír událostí, vzpomínek a generačních rozdílů,
tryskajících z dialogu otce a syna. Novela, v níž se vše podstatné odehrává během procházky
po Praze, obdržela cenu Magnesia Litera – Litera za prózu a dočkala se i filmové adaptace
v režii Vladimíra Michálka.
2003 Tomáš HALÍK (*1948): Oslovit Zachea
Katolický kněz, teolog, filozof i sociolog náboženství. Publikoval přes 200 prací, jeho knihy
esejů byly přeloženy do 11 jazyků a získaly četná mezinárodní ocenění. Po roce 1989 se
aktivně angažuje ve veřejném životě a vystupuje proti rasové či náboženské nesnášenlivosti.
V roce 2014 obdržel jako první Čech Templetonovu cenu za své celoživotní dílo.
Sbírka kázání a úvah o hledání duchovního života nenabízí čtenáři jednoduchý návod či klíč
k jeho uchopení, ale naopak jej vyzývá k pochybnostem a nesouhlasu, jež jsou poté pomocí
biblických textů i autorova invenčního osobitého vkladu stavěny do nových a aktuálních
souvislostí.
2004 Jan NOVÁK (*1953): Zatím dobrý
Česko-americký spisovatel, který v roce 1969 se svou rodinou emigroval přes Rakousko do
Chicaga. Je autorem románů i dokumentů, coby scenárista spolupracoval s Milošem
Formanem na filmu Valmont a s Petrem Nikolaevem na filmu Báječná léta pod psa. Podílel se
také na vzniku snímků Šeptej i Nejasná zpráva o konci světa.
Česko-americký spisovatel se svým dokumentárním románem vrací k jedné
z nejrozporuplnějších československých událostí a syrovým jazykem bez patosu vypráví
příběh bratří Mašínů i dalších příslušníků jejich rodiny. Román se stal Knihou roku (Magnesia
Litera) a v současnosti vzniká jeho filmová podoba.
2005 Jiří HÁJÍČEK (*1967): Selský baroko
Autor románů a povídek z prostředí jihočeského venkova, odkud sám pochází. Mezi jeho
nejznámější dílo patří „venkovská trilogie morálního neklidu“, skládající se z knižních titulů
Selský baroko (2005), Rybí krev (2012) a Dešťová hůl (2016). Patří mezi nejúspěšnější
a nejoceňovanější současné české spisovatele.
Genealog Pavel putuje po jihočeském venkově a ze zápisů starých kronik rekonstruuje
zapeklitý případ udání, jež v padesátých letech poslalo do vězení několik sedláků. Příběh
sahající až do současnosti a zabývající se otázkami viny, pomsty a odpuštění získal ocenění
Magnesia Litera – Litera za prózu.
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2006 Petra DVOŘÁKOVÁ (*1977): Proměněné sny
Spisovatelka a scenáristka, vystudovala střední zdravotnickou školu i filozofii na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity. Kromě prózy pro dospělé se věnuje i tvorbě pro děti, za knihu
Julie mezi slovy (2013) byla oceněna Zlatou stuhou v kategorii beletrie pro mládež a Cenou
učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství.
Kniha rozhovorů, přinášejících svědectví o duchovní moci a jejích možných destruktivních
podobách, získala cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika. A autorku jen utvrdila, že
není důležité, v co věříme, nýbrž to, že nás naše víra dokáže měnit, posouvat dál a otevírat
nám nové životní možnosti.
2007 Jiří VOSKOVEC (1905–1981) a Jan WERICH (1905–1980): Korespondence I, II
Jeden se ve skutečnosti jmenoval Jiří Wachsmann, plné jméno druhého znělo Jan Křtitel
František Serafínský Werich. Oba herci, spisovatelé, dramatici a scenáristé byli nerozlučně
umělecky spjati a proslavili se jako klíčové osobnosti meziválečného avantgardního
Osvobozeného divadla. Po druhé světové válce se jejich osudy rozdělily.
Dvanáct rozhněvaných mužů. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Vzájemná
písemná komunikace (z let 1945–1962 a 1963–1968) nezapomenutelné dvojice a zároveň
výrazných individuálních umělců, z nichž jeden se prosadil i v Hollywoodu a druhý proslul
svými citáty a knihou osobitých pohádek.
2008 Tereza BOUČKOVÁ (*1957): Rok kohouta
Spisovatelka, scenáristka a publicistka. Po maturitě podepsala Chartu 77. Jelikož jí další
studium nebylo režimem umožněno, vzdělávala se soukromě. Své první povídky publikovala
samizdatově v 80. letech a v roce 1990 za ně dostala Cenu Jiřího Ortena. Je autorkou scénáře
k filmu Smradi, který byl nominován na Českého lva v sedmi kategoriích, mj. právě za scénář.
Autobiograficky laděný deník, v němž autorka, dcera spisovatele Pavla Kohouta, zachycuje
osobní a rodinnou krizi, odehrávající se na základě čínského horoskopu v roce kohouta,
i dramatické události, jež vypravěčka příběhu a její manžel zažívají se dvěma osvojenými,
společensky nepřizpůsobivými syny.
2009 Kateřina TUČKOVÁ (*1980): Vyhnání Gerty Schnirch
Spisovatelka, historička umění a kurátorka žijící v Praze a v Brně. Ve svých románech, kterými
zaujala širokou veřejnost, se zaměřuje na specifické osoby a události v české historii. Kromě
beletristické tvorby publikuje i odborné texty z oblasti výtvarného umění a jako nezávislá
kurátorka se věnuje převážně projektům s přesahem do zahraničí.
Zachycení neradostného tématu naší (po)válečné historie, jehož autorku inspirovaly osudy
účastníků neblahého pochodu z Brna do Pohořelic. Kateřina Tučková si oněch „třicet nočních
kilometrů“ také sama vyzkoušela. Kniha získala ocenění Magnesia litera – Cena čtenářů
a dočkala se i divadelní adaptace.
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2010 Hana ANDRONIKOVÁ (1967–2011): Nebe nemá dno
Po ukončení studií pracovala jako personální manažerka, v roce 1999 ale tuto práci opustila
a začala se věnovat literatuře. Svůj debut Zvuk slunečních hodin vydala o dva roky později
a stal se mj. Objevem roku v anketě Magnesia Litera. V roce 2011 podlehla rakovině, svůj boj
s touto zákeřnou nemocí popsala ve své poslední knize Nebe nemá dno (2010).
Vnitřní monolog o životě a smrti, o kruté diagnóze, o cestování do Peru i alternativních
léčebných metodách. Silný příběh nevzdávající se ženy, v němž se prolínají deníkové
záznamy, snové představy a emailová komunikace. Román obdržel Cenu čtenářů v prestižní
literární anketě Magnesia litera.
2011 Zdeněk SVĚRÁK (*1936): Nové povídky
Známý a populární herec, scenárista, dramatik, spisovatel i autor písňových textů. Na konci
šedesátých let nebylo žádoucí vysílání jím podepsaných písní, proto zvolil pseudonym Emil
Synek. V důsledku toho mohly vzniknout kupř. písně Holubí dům či Láďa jede lodí.
A samozřejmě je jedním z autorů nesmrtelného a nedoceněného génia Járy Cimrmana.
Představovat Z. Svěráka je stejně smysluplné jako jásat v knihovně nad možností půjčit si
knihu. Renesanční tvůrčí duch, jehož některé texty i písně dávno zlidověly, se v posledních
letech pilně zabývá beletrií a jeho laskavou češtinou psaná kniha mu vynesla i ocenění
Magnesia litera – Cena čtenářů.
2012 Miloš DOLEŽAL (*1970): Jako bychom dnes zemřít měli
Básník, spisovatel, publicista, autor mnoha rozhlasových pořadů a dokumentů, za něž
obdržel řadu cen. Jeho tvorba mapuje převážně období druhé světové války a komunistické
diktatury. Těmito tématy, a především postavou kněze Toufara i jiných nespravedlivě
stíhaných lidí, se zabývá také ve svých prózách. Mimoto vydal šest básnických sbírek.
V roce 1949 se v obci Číhošť během kázání několikrát pohnul oltářní kříž a zůstal vychýlen
vpřed. Následně byl místní farář Josef Toufar zatčen StB, donucen k lživým přiznáním
a umučen. Dojemný a tragický osud inspiroval mnohé literáty i filmaře a tato biografie se
stala Knihou roku Lidových novin.
2013 Jiří PADEVĚT (*1966): Průvodce protektorátní Prahou
Spisovatel, knihkupec a nakladatel. V současné době je ředitelem nakladatelství Academia
a za jeho působení získaly zde vydané knihy řadu ocenění. Sám je autorem odborných knih,
zabývá se hlavně protektorátem a poválečným obdobím, rovněž publikuje v časopisech a na
internetové televizi Stream.cz uvádí pořad Krvavá léta.
Genius loci konspiračních schůzek a setkání, důležitých stanovišť, barikád i ostrůvků svobody.
Doplněný o dosud nevydaný obrazový materiál. Tato obsáhlá publikace získala Literu za
literaturu faktu, stala se Knihou roku (oboje Magnesia Litera) i Slovníkem roku (Jednota
tlumočníků a překladatelů).
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2014 Martin REINER (*1964): Básník. Román o Ivanu Blatném
Básník, prozaik a nakladatel. Jeho vlastní otec emigroval, před případnými potížemi ho
ochránila změna příjmení po otci adoptivním. V letech 1992–2005 byl majitelem
nakladatelství Petrov, poté založil menší nakladatelství Druhé město. Zároveň působí jako
spisovatel na volné noze a organizátor kulturních a společenských akcí.
Mnoho let intenzivního psaní, sbírání materiálů a takřka detektivního pátrání po osudech
osobitého brněnského básníka. Výsledkem je poutavý biografický román, jenž autorovi
vynesl hned několik prestižních ocenění: Magnesia Litera – Kniha roku, Cena Josefa
Škvoreckého a Kniha roku Lidových novin.
2015 Anna BOLAVÁ (*1981): Do tmy
Jazyková korektorka, recenzentka, autorka básní i prózy, vlastním jménem Bohumila
Adamová. Pochází z jižních Čech a během studií bohemistiky vystřídala celou řadu
zaměstnání, od dělnice u pásu až po lexikografickou excerptorku v Ústavu pro jazyk český.
Nyní produkuje texty různých žánrů, sbírá léčivé byliny, chytá ryby či fotografuje.
Anna, osamělá žena, sbírá s jistou obsesí mateřídoušku, lipové květy i další byliny, což jí
pomáhá zachovávat jakýsi vnitřní existenciální rytmus. Její poetický příběh, na jedné straně
bolestný a chmurný, na straně druhé voňavý a spjatý s přírodou, získal ocenění Magnesia
Litera – Litera za prózu.
2016 LADISLAV HERYÁN (*1960): Exotem na této zemi
Spisovatel, pedagog, zpěvák i salesiánský kněz. V roce 1987 emigroval do Říma s cílem
dokončit studium teologie a vstoupit do misií v Africe. Po listopadové revoluci se však vrátil
zpět do vlasti a studium dokončil zde. Kázal při pohřbech I. M. Jirouse a Filipa Topola, proto
bývá často označován za pastora undergroundu.
V krátkých příbězích se mísí svět biblických podobenství a poselství s každodenním světem
známého salesiánského kněze, pedagoga, spisovatele, zpěváka a pastora undergroundu,
jehož někdy přepadá intenzivní dojem, že „křesťanství už bylo a my jen klimatizovanými
autobusy jezdíme po jeho stopách.“
2017 Alena MORNŠTAJNOVÁ (*1963): Hana
Spisovatelka, překladatelka a lektorka, rodačka z Valašského Meziříčí. O její tři dosud vydané
romány je mezi čtenáři velký zájem. Příběhy nepostrádají spád, odhalují opravdovost života
a taktéž často spojují osudy a malé dějiny „obyčejných“ lidí, pohybujících se ve spletitých
mechanismech velkých dějin dvacátého století.
Historicky závažné téma, dávkované prolínáním několika časových rovin, nabízí pohled na
opravdovost lidského utrpení, plynoucího i ze zdánlivě nevinné dětské příhody. Od chvíle,
kdy tento třetí román úspěšné české autorky vyšel, nenaleznete v Knihovně Jiřího Mahena
knihu s větším počtem rezervací.
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1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

1943

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

Jiří Mahen: Dvanáct pohádek
Bohumil Alfons Šťastny: O čarodějích a čarodějnicích
Božena Němcová: Dvanáct slovenských pohádek
Eliška Krásnohorská: Z poupat do květu
Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka
Dominik Filip: Jak se čerti ženili a jiné legendy a báje
O Smolíčkovi: národní pohádka
Jan Jelínek: Kytička poupat
Felix Háj: Školák Kája Mařík
Rudolf Těsnohlídek: Cvrček na cestách
Frank Wenig: Kašpárek, Spejbl a spol.
Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce
Jaroslav Hloušek: Jak Honzíček hledal Filipa
Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula
Jan Vrba: Zlatý klíček
Karel Čapek: Dášenka čili život štěněte
František Langer: Bratrstvo Bílého klíče
Josef Lada: Mikeš
Marie Voříšková: Pim a Pam
Ondřej Sekora: Ferda Mravenec
Jaroslav Žák: Študáci a kantoři
Ondřej Sekora: Ferda v mraveništi
Josef Lada: Bubáci a hastrmani
Marie Majerová: Robinsonka
Jaroslav Foglar: Záhada hlavolamu – přepodivný příběh ze života „Rychlých šípů“
Amálie Kutinová: Gabra a Málinka v Praze
Rudolf Slawitschek: Anastazius Kočkorád, velký kouzelník
Pavel Nauman: Pohádky o mašinkách
František Hrubín: Říkejte si se mnou
Josef Filgas: Bráška Lajdáček
Václav Prokůpek: Naše hříbátka
Ondřej Sekora: Uprchlík na ptačím stromě
Eva Chválová: Madlenka
Jan Alda: Sůl nad zlato
Miloš Holas: Abeceda
Josef Lada: Nezbedné pohádky
Ivan Blatný: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
Jaroslav Foglar: Stínadla se bouří
Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni
Jan Čarek: Ráj domova
Jaroslav Seifert: Šel malíř chudě do světa
Josef Lada a František Hrubín: Ladův veselý přírodopis
František Hrubín: Je nám dobře na světě
Anna Janíčková: Byl jeden domeček
Josef Lada a Milan Dobroslav Pavlíček: Josef Lada dětem
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1953 František Hrubín: Hrajte si s námi
1954 Bohumil Říha: Honzíkova cesta
Ondřej Sekora: Mravenci se nedají
Josef Čapek: Povídejme si děti
1955 Vladimír Holan: Bajaja
1956 Jaroslav Seifert: Chlapec a hvězdy
1957 Bohumil Říha: O letadélku Káněti
Vítězslav Nezval a Vlastimil Fiala: Zlatý věk
1958 Eduard Petiška: Pohádkový dědeček
Václav Čtvrtek: My tři a pes z Pětipes
1959 Eduard Petiška: Birlibán
Ludvík Aškenázy: Putování za švestkovou vůní
1960 Jan Werich: Fimfárum
František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek
1961 Alois Mikulka: Aby se děti divily
1962 Jiří Trnka: Zahrada
1963 Miloš Macourek: Jakub a 200 dědečků
1964 Karel Jaromír Erben: Zlatovláska
Josef Kainar: Nevídáno, neslýcháno
1965 Jan Procházka: Ať žije Republika
1966 Pavel Šrut: Petrklíče a petrklinky
Iva Herčíková: Pět holek na krku
1967 František Nepil: Pohádky z pekelce
1968 Eduard Petiška: Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy
1969 Stanislav Rudolf: Metráček
1970 Václav Čtvrtek: O Česílkovi, Šejtročkovi a jednom známém loupežníkovi
Vojtěch Steklač: Boříkovy lapálie
1971 Věra Faltová: Kocour Vavřinec a jeho přátelé na cestách
1972 Miroslav Švandrlík: Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka
1973 Václav Čtvrtek: O víle Amálce a žabce Márince
Hana Bořkovcová: My tři cvoci
1974 Eduard Petiška: Byl jednou jeden krtek
Václav Čtvrtek: Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky
1975 Bohumil Říha: Vítek na výletě
Jaromíra Kolárová: Záhadný host
1976 František Nepil: Já, Baryk
Svatopluk Hrnčíř: Únos krále hádanek
1977 Rudolf Čechura: Maxipes Fík
Eduard Petiška: Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek
1978 Zbyněk Malinský: Dům ve Sluneční ulici
Jiří Žáček: Aprílová škola
1979 Václav Čtvrtek: O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi
1980 Karel Jaromír Erben: Pohádková kytice
1981 Vojtěch Steklač: Bohoušek & spol.
Milena Lukešová: Jak je bosé noze v rose
1982 Miloš Macourek a Adolf Born: Mach a Šebestová
Jan Ryska: Byli jsme tři (náš děda, pan učitel a já)
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015
2016
2017

Jan Skácel: Uspávanky
Jiří Kahoun: Pískací kornoutek
Martina Drijverová: Táta nemá smutky rád
Michal Černík: Knížka malých pohádek
Josef Lada: Máme rádi zvířata
František Dostál a Jiří Žáček: Život je pes – obrázková knížka pro lidská štěňata
Emanuel Frynta: Písničky bez muziky
Oldřich Sirovátka: Brunclík a lev
Pavel Šrut: Dva lelci ve skříni o Karlíkovi nemluvě
Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla
Zdeněk Miler a Hana Doskočilová: Krtek a paraplíčko
Ivan Martin Jirous: Magor dětem
Božena Šimková: Krkonošská pohádka
Ilona Borská: Cesta pro Hanku
Iva Procházková: Středa nám chutná
Jiří Weinberger: Povídá pondělí úterku
Jan Krůta: Čurumbum
Markéta Zinnerová: Kde padají hvězdy
Martina Drijverová: Domov pro Marťany
Ivona Březinová: Mimínek aneb Jak jsem dostal sourozence
Jiří Kahoun: Moucha roku
Jiří Dědeček: Šli červotoči do houslí
Iva Procházková: Eliáš a babička z vajíčka
Martina Skala: Strado a Varius
Ivona Březinová: Holky na vodítku – Jmenuji se Ester
Iva Procházková: Kryštofe, neblbni a slez dolů
Hana Doskočilová: Lenoši a rváči z Kloboukova
Hana Lamková: Káťa a Škubánek
Viola Fischerová: Co vyprávěla dlouhá chvíle
Iva Procházková: Myši patří do nebe
Petr Sís: Zeď – jak jsem vyrůstal za železnou oponou
Pavel Šrut: Lichožrouti
Anna Novotná: Divadlo nás baví
Marka Míková: JO537
Ester Stará: A pak se to stalo
Iva Procházková: Uzly a pomeranče
Radek Malý: Listonoš vítr – co přinesl a co mi šeptal
Michaela Fišarová: Nikolina cesta
Eva Papoušková: Kosprd a Telecí – příběh ze školky
Petra Dvořáková: Julie mezi slovy
Petra Braunová: 3333 km k Jakubovi
Ivan Binar: Bořivoj a Blecha Flo
Daniela Fischerová: Pohoršovna
Miloš Kratochvíl: Zajatci stříbrného slunce
Tomáš Končinský a Barbora Klárová: Překlep a Škraloup
Lucie Hlavinková: Projekt pes
František Tichý: Transport za věčnost
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