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KNIHOM L
Celorocni knizni hra
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Hurá, konec samotářského čtení pod peřinou! 
Druhý úkol se týká „lidí kolem knih“ a narozdíl 
od úkolu prvního bude... skupinový. 

Ve sloupci pod obrázkem je seznam šesti pro-
fesí, které se podílejí na tom, že se kniha dostane 
čtenáři do ruky. Autor ji napíše a donese nakla
dateli, ten ji nechá zredigovat (nebo přeložit, po-
kud byla napsána v cizím jazyce), grafik ji upraví 
a vysází, tiskárna vytiskne a čtenář si ji buď koupí 
v knihkupectví, nebo půjčí v knihovně.

Vypadá to celé jednoduše, ale vlastně je to do-
konalý zázrak: tolik lidí se musí naladit na po-
dobnou notu, vydat ze sebe to nejlepší, aby vý-
sledek stál za to.

A o tom bude druhý úkol: projděte si jednot-
livé profese (klidně si je prolustrujte na interne-
tu, abyste měli představu, co a  jak dělají) a pak 
si jednu z osobností vyberte a zapište se u Jany 
do příslušné skupiny – mailem nebo osobně na 
zkoušce. 

Vznikne tak 6 skupinek a ty pak vyrazí za vybra-
nými osobnostmi s mikrofonem a pořídí s nimi 
krátké interview o podstatě jejich profese.

Všechno bude na vás: domluvit se mezi sebou, 
rozdělit si práci – kdo natáčí, kdo stříhá, kdo píše, 
kontaktovat osobnost a najít vhodný termín, po-
řídit interview a pak ho buď sestříhat do zhruba 
desetiminutového tvaru, nebo ho zpracovat pí-
semně v rozsahu přibližně 2–3 000 znaků. 

Pokud budete potřebovat poradit, doprovo-
dit, zajistit prostor pro setkání, půjčit techniku, 
pomoci se střihem, neváhejte se obrátit na Janu.

Termín odevzdání hotového interview Janě: 
nejpozději 31. března, omluvy a výmluvy se 
předem zamítají.

Lidé kolem knihy
1/ autor 
Petr Borkovec (básník a překladatel)
borkovecpetr@gmail.com

2/ redaktor
Petr Šrámek (nakl. Plus, revue Souvislosti)
sramci@gmail.com, 607 766 895

3/ překladatelka
Hana Zahradníková
hana.zahradnikova@argo.cz, 273 132 173
nebo Veronika Volhejnová
veronika@volhejn.eu

4/ nakladatel
Viktor Stoilov (nakl. Torst)
torst@torst.cz, 737 246 109

5/ grafik 
Filip Blažek (www.designiq.cz) 
filip@designiq.cz, 775 223 197
nebo Jakub Krč (www.sazba.cz)
sazba@sazba.cz, 603 746 009

6/ knihovník
Jana Roulová (Městská knihovna, Praha 2)
jana.roulova@mlp.cz, 770 130 218

Návnada na třetí úkol – zase to bude jiné, ten
tokrát na vás čeká komiksová dílna pod vedením 
jedné z hvězd českého komiksového nebe. Pro
běhne 26. března.
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Výsledky 1. kola    

První úkol – vytvořit heslo, obsahující všechny 
podstatné informace o vymyšleném světě z kni-
hy, kterou jste si sami vybrali, jste pojali tak růz-
ně, kolik vás úkol poslalo. Encyklopedická hesla, 
obrázky, mapy, fiktivní rozhovor s autorem kni-
hy, průvodce… Náš Atlas fiktivních světů bude 
hodně bohatý a  možná v  něm najdete i  svět, 
o kterém si budete chtít číst. Nebo sami nějaký 
vytvoříte.

Všem, kdo odevzdali, jsme přičetli body do 
kni ho molské tabulky, ti, co zatím neodevzdali, 
jsou v mínusovém pásmu. Z  tohoto bažinatého 
pásma se můžete dostat tak, že úkol odevzdáte 
spolu s pěkným článkem do Dispressu. 

Vaše práce hodnotili tři lidé, kteří mají s kniha-
mi hodně co do činění. Eva Kopřivová, vedoucí 
knihovny Českého rozhlasu, z knihovny ČRo je 
také Jana Žáková, která nám dává skvělé tipy na 
knihy pro děti, a spisovatel Miloš Doležal, který 
pro vás napsal příběh o Pepitě. A takto po neleh-
kém výběru rozhodli:

1. místo – Karel P. Malý 
Dlouhý, široký a bystrozraký – heslo z atlasu
2. místo – Mira Štěpánová 
Coralina – fiktivní rozhovor a autorkou
3. místo – Míša Polák 
Psí svět – vyprávění s obrázkem
4. místo – Anežka Rösslerová
Tobiáš Lolness – báseň
5. místo – Anežka Šubrtová
Půlnoční hodina – encyklopedické heslo
6. místo – Vilém Tycar 
mapka

Tito vítězové budou odměněni 13. března v Di-
vadle Minor, po představení Zpověď Jonatána 
Papírníka. Těšit se mohou na knižní a další od-
měny. 

Záchranné lano 
Jak se dělá kniha: Příručka pro nakladatele
Vladimír Pistorius

Jak se co dělá
Karel Čapek

Od rukopisu ke knize a časopisu
Jaroslav Šalda

Redaktor v tiskárně
Vladislav Najbrt

Mladý technik 5
Radek Chajda

Jak se dělá kniha (série videí)
www.rostemesknihou.cz/jak-se-dela- 
kniha-abc3278/


