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Kniha roku a zároveň Litera za literaturu faktu
Jiří Paděvet: Průvodce protektorátní Prahou
Kniha zavede zájemce na místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů rodin
podporovatelů parašutistů, připravujících atentát na Reinharda Heydricha, do
kanceláří krycích firem Sicherheitsdienstu, na místa, kde trpěli pražští židé, do sálů,
kde se scházeli čeští fašisté a na barikády a velitelská stanoviště Pražského
povstání. Zároveň ukáže, že i během okupace byla Praha místem, kde i přes
nacistický útlak existovaly ostrůvky svobody a kulturního života. Velké množství
dosud nepublikovaného obrazového materiálu a přehledné mapky.
ISBN: 978-80-200-2256-1, 170 x 240 mm, brož., 760 str., 595,- Kč, nakladatel:
Academia

Litera za prózu
Emil Hakl: Skutečná událost
Hlavní postavy románu jsou tři kamarádi. Jednomu z trojice zabaví kvůli banální
pohledávce exekutorské komando dům a ještě k tomu mu jen tak pro zábavu vyděsili
ženu natolik, že skončila v psychiatrické léčebně. Kamarádi se sejdou, aby podpořili
postiženého. Z nezávazně odlehčené konverzace vznikne položertem plán, jak se proti
státní zvůli bránit. Jeden z trojice se však rozhodne plán dotáhnout.
ISBN: 978-80-257-0788-3, 100 x 205 mm, váz., 190 str., 258,- Kč, nakladatel: Argo

Litera za poezii
Kateřina Rudčenková: Chůze po dunách
Básnická kniha Kateřiny Rudčenkové (1976) přináší verše z let 2008–2011.
Erotismus, smyslnost, úzkost a samota – stará témata básnířčiných promluv i
rozhovorů se světem znějí v těchto verších ještě drásavěji, ještě uhrančivěji. Knihu
uzavírá podmanivý básnický cyklus napsaný na plážích „baltské Sahary, mezi
dunovišti v sugestivní krajině opuštěných planin s travinami, kde člověk zažívá pocit
konce světa, kosmicky nostalgicky“.
ISBN: 978-80-87429-51-8, 110 x 180 mm, brož., 74 str., 139,- Kč, nakladatel: Fra

Litera za knihu pro děti a mládež
David Böhm, Ondřej Buddeus: Hlava v hlavě
Hlava je nejdůležitější částí těla a čím víc se jí člověk zabývá, tím spíš zjišťuje, že
by potřeboval alespoň malou encyklopedii, aby popsal všechno, co se nachází v ní
a na ní i co s ní souvisí. Hlava v hlavě je nevšední a originální publikací, první
českou hlavopedií, určenou především pro dětského čtenáře, jemuž má nápaditou a
hravou vizuální formou pomoci pochopit základní skutečnosti týkající se hlavy,
mozku a jeho fungování. Výsledkem je vizuálně nápaditá a poetická kniha,
spojující humor, zábavu i poučení.
ISBN: 978-80-86803-24-1, váz., 145 str., 395,- Kč, nakladatel: Labyrint
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Litera za nakladatelský čin
Kol. autorů: Velké dějiny zemí Koruny české KOMPLET
Největší dokončený projekt české historiografie. Kompletní dějiny Českých zemí od
počátků až do roku 1945. 15 dílů v 19ti svazcích, téměř 14.000 stran, 2819 obrázků,
161 map.
ISBN: 80-7185-264-3, 145 x 205 mm, váz., 13 628 str., 14.810,- Kč, nakladatel:
Paseka

Litera za překladovou knihu
Péter Esterházy: Harmonia caelestis
Harmonia caelestis, to jsou dvě dějové linie: úvodní pestrá mozaika otců a tatínků a
něco jako rodinná historie, jejíž hlavní postavou je rovněž otec. Péter Esterházy
nijak zvlášť úzkostlivě nedbá na chronologii a o svých předcích či příbuzných se
nevyjadřuje vždy nejuctivěji. Esterházy s oblibou vytváří velkou formu kladením
malých forem vedle sebe a skládá z nich tak velkou rodinnou kroniku
pojednávající o společenském deklasování „jednoho“ rodu Esterházyů.
ISBN: 978-80-200-2265-3, 130 x 200 mm, váz., 776 str., 750,- Kč, nakladatel:
Academia

Litera pro objev roku
Jan Trachta: Tichý dech
Kniha přináší svědectví mladého českého chirurga z afrického Konga a z Haiti,
kam odletěl s dalšími lékaři ihned po ničivém zemětřesení. Zároveň jde o velmi
osobní výpověď člověka, který vyrazil do dalekých končin plný romantického
nadšení. Brzy byl ale konfrontován nejen se všudypřítomným utrpením mnohdy
končícím zbytečnou smrtí, ale i s neznalostí a neochotou některých tamních lékařů
a sester. Dramatická líčení náročných operací na africkém venkově a v haitských
ruinách se střídají s popisem exotických krajin a života jejich obyvatel.
ISBN 978-80-7432-324-9, 130 x 200 mm, 214 str., brož., 269,- Kč, nakladatel:
Paseka

Cena čtenářů
Zdeněk Svěrák: Po strništi bos
"Není to kronika mého dětství ani naší rodiny, chtěl jsem, aby to byla krásná
literatura. Autoři takové literatury nejen vzpomínají na to, co viděli a slyšeli, ale
také si vymýšlejí a fantazírují, aby jejich příběh stál za řeč. V knížce vyprávím o
tom, jak byl malý kluk přesazen z města na venkov a co to udělalo s jeho duší.
Jsem to já a nejsem to já. Je to mozaika, v níž jsou některé kamínky pravé a jiné
přidané. Ale vy byste neměli poznat, který je který." Zdeněk Svěrák
ISBN: 978-80-253-1820-1, 145 x 205 mm, váz., 92 str., 229,- Kč, nakladatel:
Fragment

