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Sprint je jedinečný pětidenní proces řešení náročných problémů. Byl původně
vyvinut a používán vývojářem Jakem Knappem v nejrůznějších projektech Googlu
od vyhledávače přes prohlížeč Chrome až po výzkumnou laboratoř Google X.
Později se ale osvědčil ve více než stovce společností Google Ventures a ná-
sledně se začal používat ve stovkách dalších společností ve světě i u nás.
Jake Knapp v rámci Google Ventures vytvořil tým s Bradenem Kowitzem 
a Johnem Zeratskym a dohromady vedli přes stovku sprintů ve firmách specia-
lizujících se na mobilní technologie, elektronický obchod, zdravotnictví, finance 
a další oblasti.
Kniha Sprint je praktickým průvodcem při hledání odpovědí na klíčové podnikatelské
otázky. Je určena týmům jakékoli velikosti, od malých podnikatelů, startupů až po podniky ze
žebříčku Fortune 100, ale také učitelům nebo neziskovým organizacím. Je pro všechny, kteří před
sebou mají velkou příležitost, problém nebo nápad a potřebují odpověď nejlépe ještě dnes.
Kniha se během pár měsíců od svého vydání stala bestsellerem a jednou z nejcitovanějších podnika-
telských knih vůbec.
Překladatel: Libuše Mohelská
Vázaná s přebalem, 272 stran, 69 ilustrací, 399 Kč, ISBN: 978-80-7555-023-1

https://www.melvil.cz/kniha-sprint/ Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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Zakoupit můžete zde

Jake Knapp
SPRINT

Jak vyřešit velké problémy 
a otestovat nové myšlenky 

v pouhých pěti dnech
Jako podnikatelé, tvůrci či lídři čelíte velkým

otázkám: Kam napřít své úsilí a čím vůbec
začít? Jak bude váš nápad vypadat v praxi?

Kolik porad a debat je potřeba, než si můžete
být jistí, že máte správné řešení? Autoři

Sprintu vám nabízí osvědčený postup
ověřený na stovkách projektů.



Potíž s dobrými nápady

Dobrý nápad se těžko hledá. A i ten nejlepší nápad má 
k úspěchu ve skutečném světě nejistou cestu. Platí to, ať
provozujete startup, učíte třídu studentů, nebo pracujete 
v obří organizaci.
Realizace bývá náročná. Kam je potřeba zacílit úsilí a jak
vůbec začít? Jak bude váš nápad vypadat v praxi? Měli byste
uvolnit jednoho šikovného člověka, který to všechno vymyslí,
nebo raději nechat brainstormovat celý tým? A jak zjistíte, že
máte správné řešení? Kolik schůzek a debat je potřeba, než
si můžete být jistí? A až bude hotovo, bude to někoho zají-
mat?
Naším úkolem v roli partnerů Google Ventures je pomáhat
našim startupům zodpovědět tyhle zásadní otázky. Nejsme
konzultanti placení od hodiny. Jsme investoři, jsme úspěšní,
když mají úspěch naše firmy. Abychom jim pomohli řešit pro-
blémy rychle a osamostatnit se, optimalizovali jsme proces
sprintu tak, aby přinesl nejlepší možné výsledky v nejkratším
čase. Nejlepší na tom je, že proces využívá lidi, znalosti 
a nástroje, které každý tým už má.
Při spolupráci na sprintu s našimi startupy zkrátíme neko-
nečný cyklus debat a stlačíme celé měsíce do jediného týdne.
Nečekáme na uvedení minimalistické verze produktu, aby-
chom zjistili, jestli je nápad k něčemu. Naše firmy místo toho
získají jasná data z realistického prototypu.
Sprint dává startupům superschopnost: Mohou rychle
nahlédnout do budoucnosti a podívat se na svůj hotový
produkt i na reakce zákazníků ještě předtím, než učiní náklad-
ná dlouhodobá rozhodnutí. Když riskantní nápad ve sprintu
uspěje, fantasticky se to vyplatí. Ale největší návratnost
investic přinášejí ty, které selžou, jakkoli je neúspěch bolest-
ný. Rozpoznat kritické chyby po pouhých pěti dnech práce je
vrchol efektivity. Vyzkoušíte
si řešení na vlastní kůži,
ale ještě s tou kůží nemu-
síte na trh.
V Google Ventures jsme
vedli sprinty se společ-
nostmi jako Foundation
Medicine (výrobci pokro-
čilých přístrojů pro diag-
nostikurakoviny), Nest (vý-
robci chytrých domácích
spotřebičů) nebo Blue

Bottle Coffee (výrobci,
kávy). Využili jsme sprinty
k posouzení životaschop-
nosti nových podniků, 
k vytvoření první verze
nové mobilní aplikace, 
k vylepšení produktů
určených pro miliony lidí,
k definování marketingo-
vých strategií  a k návrhu
studií k lékařským te-
stům. Sprinty uplatnili
investiční bankéři při
hledání další strategie,

tým v Googlu při stavbě auta bez řidiče i středoškolští studen-
ti pracující na velkém zadání z matematiky.
Tato knha je svépomocnou příručkou k vašemu vlastnímu
sprintu, který zodpoví vaše naléhavé podnikatelské otázky. 
V pondělí zmapujete problém a vyberete důležitý bod, na
který se zaměříte.
V úterý načrtnete na papír možná řešení. 
Ve středu uděláte velká rozhodnutí a proměníte nápady 
v hypotézu, kterou lze ověřit.
Ve čtvrtek se dopracujete k realistickému prototypu. 
A v pátek ho otestujete na živých lidech.
Místo povšechných rad se noříme do detailů. Pomůžeme vám
vybrat z lidí, s nimiž už pracujete, dokonalý tým na sprint.
Dozvíte se základní, velké věci (třeba jak získat maximum 
z různorodých názorů v týmu a zároveň z jasné vize lídra),
středně velké věci (třeba proč by měl celý tým strávit tři dny 
v řadě s vypnutými telefony a počítači) i ty nejmenší drobnosti
(třeba proč byste přesně v jednu měli vyrazit na oběd). Na
konci nebudete mít do všech detailů hotový produkt připra-
vený k distribuci. Uděláte ale velký pokrok a s jistotou budete
vědět, zda míříte správným směrem.
Některé z využitých metod budete znát, další budou nové.
Znáte-li metodiky lean development nebo design thinking,
zjistíte, že sprint je způsob, jak tyto filozofie aplikovat v praxi.
Pokud v týmu využíváte „agilní“ procesy, uvidíte, že naše
definice „sprintu“ je sice jiná, ale tyto postupy doplňuje. A jestli
jste o žádné z těchto metod zatím neslyšeli, nemějte strach.
Vůbec to nevadí. Tahle kniha je určena expertům i začá-
tečníkům – každému, kdo má před sebou velkou příležitost,
problém nebo nápad a potřebuje začít. 
Každý krok jsme zkoušeli, upravovali, testovali a měřili jeho
výsledky ve více než stovce sprintů a ladili na základě vstupů
získaných od rozvíjející se sprintové komunity. Co nefungova-
lo, to v knize není.

Rozhovor s autorem na další straně
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V knize se dozvíte

l proč je důležité začít na papíře
l co nejlépe během sprintu obědvat
l proč brainstorming není ideální řešení 

pro hledání nápadů jak pracovat 
individuálně a zároveň společně

l proč je dobré ke sprintu přizvat potížistu
l co jsou a k čemu slouží šílené osmičky
l jak vytáhnout důležité postřehy 



Můžete vysvětlit, proč
jste svůj projekt ověřovat
ve více než stovce spo-
lečností Google Ventures
a bylo těžké najít dobro-
volníky pro jeho vy-
zkoušení?

Upřímně řečeno, pokud
nabízíte možnost něco pro-
věřit, co se zdá být uži-
tečné, a navíc během pou-
hých pěti dnů, nemusíte
nikoho rozumného dlouho
přesvědčovat. Ale zároveň

na sebe berete riziko, že se vám za tak krátkou dobu
nepodaří shromáždit všechny argumenty. 

Google Ventures je investor v mnoha společnostech, byl
i to důvod, proč jste se rozhodl spolupracovat právě 
s touto firmou? 

To byl přesně důvod, proč děláme sprinty se společnostmi 
v našem portfoliu. Jako investoři chceme, aby jim naše meto-
da pomohla přijímat větší rizika, zkoušet další nápady a lépe
chápat své zákazníky. Všechno toto umožní sprint.

Lidem může trvat dlouho, než se rozhodnou, a často pak
stejně volí špatně. Dokáže sprint eliminovat taková
rizika?

Z velké části ano.  Hodně se zabýváme tzv. rozhodovací rolí.
Koncipujeme ji jako vyváženou potřebu demokracie s potře-
bou zodpovědného a kvalifikovaného rozhodování vedení.
Když se skupina spolupracovníků musí shodnout na
nějakém konsensu, může být výsledek často nejedno-
značný. Když rozhoduje jeden vůdce, třeba se nevyhne
subjektivismu a výsledek není také optimální.  Úplně nejhorší
pak je, je-li vůdce špatný. Ale i to dokáže sprint odhalit. 

V čem je sprint nový?

Je to jakýsi prototyp myšlení. Prototyp můžete sestrojit
jakýkoliv, ale stále to bude prototyp jen na jedno použití. Plně

funkční a univerzálně použitelný se stane až začne sloužit,
prokáže dostatečnou kvalitu a bude evokovat pozitivní
reakce ze strany zákazníků.“ 
Dobré nápady se hledají těžko. A dokonce i ty nejlepší čeká
nejistá cesta k úspěchu v reálném světě. 
Sprinty vám pomohou poznat, kam ve svém snažení budete
muset ještě jít a pochopíte, co dělat dál.

Co je předpokladem úspěchu? 

Musíte mít už trochu štěstí, aby se vám podařilo vybrat svou
práci hlavně kvůli odvážné vizi. Ale, chcete-li dostat tuto vizi
do světa, ať už je to informace nebo služby nebo zkušenost,
software nebo hardware, narazíte na spoustu problémů.
Nesmíte se jimi nechat zahltit nebo dokonce skončit na po-
chybných předpokladech. 
Já dosáhl vždy největších úspěchů, když přede mnou stála
velká výzva, a měl na její vyřešení omezený čas. 

Jak se s vlastním nápadem nejlépe prosadit?

Každý člověk by měl mít přiměřenou možnost prezentovat
svůj návrh nějakého řešení a vysvětlit důvody, které ho 
k němu dovedly. Ale to může mít i stinné stránky. Pokud
někdo příliš přesvědčivě horuje pro svůj projekt, nebo je-li
trochu víc charismatický, jeho názor bude zkreslený. Spojí-li
se myšlenka pevně s jejím tvůrcem,  opět bude postižena
subjektivismem.  Pro tvůrce není těžké vybavit své průměrné
myšlenky velkými argumenty,  nebo poskytnout verbálně
obstojné vysvětlení nečitelných nápadů. Ale v reálném světě
začne každá myšlenka, každý nápad žít vlastním životem. 
V  případě, že budou matoucí pro odborníky ve sprintu, bu-
dou zřejmě nesrozumitelné i zákazníkům. 

Dá se nějak velice krátce objasnit, co sprint vlastně
znamená?

Je to o práci, jaká by měla být.  Ne ztrácet čas  nekonečnými
jednáními, nebo účastí na rádoby společenských akcích. Jde
o to naučit se pracovat společně a vybudovat něco, co bude
lidem prospěšné. To je nejlepší využití vašeho času. To je
sprint.

(Ze zahraničních pramenů)
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SPRINT
je nejlepší

využití
vašeho
času



www.euromedia.cz

Haruki Murakami
SPISOVATEL 
JAKO POVOLÁNÍ

Haruki Murakami nedává rozhovory, vyhýbá se
focení a taky připouští, že poměrně nerad
rozebírá to, co napsal. Přesto nyní máme v ru-
kou knihu, v níž se vyjadřuje k tématu spisova-
telství. Nejsou to eseje v pravém slova smyslu,
autor volí takovou formu, jako by šlo o ru-
kopisy připravovaných přednášek – „jako by
přede mnou v malé přednáškové síni sedělo
třicet až čtyřicet lidí a já k nim promlouval co
možná nejpřátelštějším tónem…“ Několik
kapitol vyšlo původně v japonském literárním
časopise Monkey. Nejsou to však texty na
objednávku, jak autor upozorňuje, ale takové,
které spisovatel psal pro sebe samotného.
Můžeme je tedy vnímat jako kompilaci názorů
na to, jak se píše literatura.

Odeon, vázaná, 240 stran, 279 Kč, 
ISBN: 978-80-207-1761-0

https://www.bux.cz/svetova-soucasna/spisovatel-jako-povolaniZakoupit můžete zde
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James May 
CHLAPORATOŘ
James May si jednoho dne
řekl, že opravdoví muži ze
světa v posledních pěta-
dvaceti letech skoro vy-
mizeli a nahradili je femi-
nisté. Rozhodl se s tím něco
udělat, a sice připomenout
staré dobré mužské doved-
nosti v domácnosti i přírodě
a zkusit vymyslet i pár no-
vých, ať už jako praktické
zlepšováky všedního života,
staré řemeslné dovednosti

nebo ulítlé nápady, z nichž kdovíjaký užitek neplyne, ale každý
nezženštělý chlap z nich má radost jako malý kluk. Návody a vychytávky jsou popsány vtipně 
a jasně, a přestože není nutné zkoušet úplně všechno, co je tu předvedeno, pořád je to zábavné
čtení, k němž James May doporučuje popíjet silné pivo a sníst aspoň jeden čtvrtkilový biftek. Kdo
knihu přečte celou a aspoň někdy se jí inspiruje, ten pravděpodobně zjistí, že je najednou pro své
okolí nepostradatelný a jak manželka, tak děti, ale i staří rodiče nebo sousedé k němu vzhlížejí
jako k renesančnímu kutilovi, který umí všecko opravit, vykoumat a zařídit. Nebo skoro všecko.

Překlad: Marko Hauliš
Vázaná, 252 stran, 298 Kč, EAN: 9788025719534
Plánovaný termín vydání: 27.4.2017

https://www.kosmas.cz/knihy/214116/chlaporator/

Magda
Jogheeová 

JE NA
KOSTELE

STÁLE PĚT?

Fejetony a sloupky 
o zvířatech, lidech, 

levé mozkové hemisféře,
Francii, Havaji, České Lípě 

i Českém Dubu, léčivém
dubu, děravém kýblu,

džungli, spolucestujících,
kufrech, pitomém syndro-
mu, kterým autorka trpí, 

a o všem, co tvoří její svět…

Vázaná, 184 stran, 248 Kč,
EAN: 9788025721148

Plánovaný termín vydání: 
25. 4. 2017

https://www.kosmas.cz/knihy/226566/je-na-kostele-stale-pet/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde

Magda Jogheeová (Šimíčková) se narodila 13. října 1953 v Uherském Hradišti.
Vystudovala Fakultu žurnalistiky University Karlovy. Byla redaktorkou v Mladém světě,
Mladé frontě, Lidových novinách, Českolipském deníku. Dvanáct let pracovala s lidmi
závislými na drogách a bezdomovci. Se svou rodinou a zvířenou žije na vesnici 
v severních Čechách. Od roku 2007 spolupracuje s týdeníkem ONA Dnes, kde jí
pravidelně vycházejí fejetony. Má tři dcery.
Sbírky fejetonů: Nejlepší přítel člověka je mol (2011, Mladá fronta) S kabelkou kolem
světa a kompostu (2014, Argo)



Lucie Hušková
IKE: MŮJ ITALSKÝ
CORSO PES 
ANEB 
PSÍ ŽIVOT 
V ITÁLII
Pravdivá pohádka o psím
životě a o psancích v Itálii.
Také o tom, jak vás italský
corso pes může zruinovat,
připravit vás o přítele a úplně
změnit váš život...
Jak jinak než k lepšímu!

Lucie Hušková, původem česká
spisovatelka žijící mnoho let v se-
verní Itálii, napsala půvabné a velmi
vtipné vyprávění  o této krásné  zemi
a jejich místy  rozporuplných obyva-
telích téměř očima corsího ště-
ňátka. Příběh o tom, jak se českým
maminkám může nedařit v Bel Paese,
pokud si vezmou za manžela italské
zvíře, sice místy srší i černým hu-
morem, ale ti z vás, kteří milovali Ja-
mese Herriota nebo Betty Mac-Do-
naldovou, ho jistě náležitě ocení. 

Podle autorky život v Itálii nejsou jenom přírodní a historické krásy, romantické
písně, špagety, pizza a výborná zmrzlina, jak by se mnohým turistům mohlo zdát.
Obzvlášť, pokud jste slovanského původu, žijete v Itálii více než dvacet let, máte za
muže italského inženýra, který nežije, ale funguje a snaží se ničit život vám stejně
jako jeho matka a místní byrokratický a sociální systém. V takovém případě se
svoboda může přeměnit v režim tvrdého vězení a sňatek s krásným cizincem
v opravdové peklo. Ale pokud milujete děti a psy, není ještě všechno ztraceno.
Utratit poslední peníze za rozkošné štěňátko corso psa, které se sice téměř přes
noc promění v létající černé telátko a zdemoluje celý byt, může být navzdory všemu
jedinou šancí na přežití a poklidného soužití s bývalým karabiníkem. 
Kniha je určena milovníkům humoru, psů a domácích mazlíčků, ženám každého
věku, kterým po přečtení knihy bude jasné, že život v Itálii nemusí být vždy úplná
výhra v loterii.
Vázaná, kulaté rohy, 208 stran, 279 Kč, EAN: 9788072526833, ISBN: 978-80-7252-683-3

https://www.prah.cz/knihy/ike-muj-italsky-corso-pes-aneb-psi-zivot-v-italii-477

www.prah.cz

Zakoupit můžete zde Pokračování na následující straně



Lucie Hušková
o své knize:
„Nejnovější knížku Ike jsem se rozhodla
napsat v češtině, na rozdíl od mých
předcházejících knih, které vyšly v ital-
štině. A nebylo to úplně snadné. Je v ní
dost informací, které jsem musela pracně
ověřovat. Dlouhé hodiny jsem si hrála se
slovíčky, snažila se porozumět psí men-
talitě, být vtipná, i když mi při psaní často
nebylo právě nejlépe. Věřím, že Ike potěší
všechny hodné a chytré lidi, nejvíc asi
ženy každého věku, milovníky psů a do-
mácích mazlíčků. V současné době Ike
překládáme do angličtiny,” říká Lucie
Hušková.

Lucie Hušková se narodila v Pardubicích,
ale dětství prožila v Litomyšli. Do Itálie se
vypravila poprvé v 90. letech po ukončení
litomyšlského gymnázia jako dobrovol-
nice. Do Itálie se pak několikrát pracovně
vrátila, v Miláně vystudovala vysokou
školu pro tlumočníky a překladatele a na-
konec se provdala za italského inženýra. 
Z nevydařeného manželství jí zůstaly dvě
skvělé děti – dvojčata. „Zažili jsme si s dět-
mi tehdy opravdu velmi těžké období a přežit nám pomohl hlavně náš slovanský smysl pro
humor a obrovský hafan Ike, jak o tom ostatně vypráví moje knížka,“ vzpomíná dnes Lucie
Hušková. V současné době žije a pracuje v Meranu v Jižním Tyrolsku. 

www.prah.cz
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Josef Louda
LÁSKA
(NE)SLUČITELNÁ
SE ŽIVOTEM

Umělecký fotograf Dodo Dalou
je při náhodném setkání okou-
zlen enigmatickou atraktivní
rusovláskou. Aby získal přízeň
této až neskutečně nádherné,
leč poněkud rozmařilé ženy, využije nejen své
fotografické umění, ale i erektivní pilulky, což ho však
málem stojí život. Není pochyb o tom, že tato mladá
vdova je jeho femme fatale, ale její život je obestřen
tajemstvím, neboť je duševně napojena na svého
zemřelého manžela, geniálního amerického vědce,
který i po smrti mysteriózně zasahuje do života své
ženy a jejího milence.

Jak skončí tento milostný trojúhelník?

Vázaná, 296 stran, 269 Kč, ISBN 978-80-7243-953-9

http://www.brana-knihy.cz/laska-ne-slucitelna-se-zivotem.html

Pavel Sekyrka
NEDOSÁHNEŠ 
NA DNO
Román Nedosáhneš na dno zavede
čtenáře do jihočeského Písku roku
1991. Zde se začínají odvíjet osu-
dy několika postav, které jsou
vlivem porevolučních událostí
nuceny stanout tváří v tvář pa-
desát let starým událostem.
Valerie Zajíčková, bývalá vězeňkyně nacistických
koncentračních táborů, sdílí společnou domácnost se
svou nedávno rozvedenou dcerou Janou a vnučkou
Kristýnou. 
Janina náhlá nemoc a Valeriin následný zápas o její
záchranu dovede zúčastněné díky náhodě až na
špičkové klinické pracoviště do bavorského Mnicho-
va. Zde se však Valerie dostane do střetu se starým
operatérem, bývalým členem SS, a odmítne nechat
Janu na klinice operovat. Mísí se v ní pocity matky
bojující o záchranu vlastní dcery a zároveň pocity člo-
věka, kterému hluboké morální přesvědčení brání dát
souhlas k léčbě. 
Vázaná, 304 stran, 289 Kč, ISBN 978-80-7243-946-1

http://www.brana-knihy.cz/nedosahnes-na-dno.html?___SID=U

Novinky českých autorů 
v nakladatelství BRÁNA

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde
VIDEO (Bez soudu)

https://youtu.be/8tEds3u-DR0



Více na další straně

Více na další straně
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Jaroslav Rokoský, Jiří Urban
FRANTIŠEK UDRŽAL (1866–1938) 
Sedlák a politik
Státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi

Stopadesáté výročí narození
Františka Udržala, jež připa-
dalo na 3. ledna 2016, je
vhodnou příležitostí k ohlédnutí
za životními osudy a dílem
význačného českého politika 
a sedláka.

Tento státník první republiky,
blízký prezidentu Masarykovi,
dlouholetý ministr národní
obrany a v letech 1929–1932
předseda vlády ČSR, se po
květnu 1945 vytratil z veřejného
povědomí, ačkoliv se podstatně
zasloužil o „budování státu“.
Udržal zemřel v kritickém roce
Mnichova.
Nacistická a komunistická hi-
storiografie v něm spatřovala
nejen prominenta zostouzené
první republiky, ale i čelní osob-
nost agrární strany, která byla
hlavní státotvornou stranou
meziválečného Českosloven-
ska. 

Kolektivní monografie věcně, krticky a bez předsudků představuje a hod-
notí život a dílo Františka Udržala v proměnách doby. 
Jednotlivé kapitoly se věnují Udržalově hospodářské a země-dělské práci,
jeho působení v křesle poslance zemského sněmu a říšské rady, jako minis-
tra obrany a premiéra, ve vztahu k agrární straně i k jeho rodné obci a kraji,
jejichž zvelebování věnoval nemalé úsilí. Práce sestavená historiky
Jaroslavem Rokoským a Jiřím Urbanem zaplňuje mezeru v české histori-
ografii.

Vázaná, 288 stran, 368 Kč, EAN: 9788074296338

http://www.ivysehrad.cz/kniha/frantisek-udrzal/

Zakoupit můžete zde
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Libuše Koubská
DĚDEČKŮV DENÍK
Obyčejný život v neobyčejných dějinách. 
Nebo naopak?
Historie 20. století na osudu jednoho z nás
S doslovem Petra Pitharta

Jedním z výchozích bodů knihy, mapující období let
1880–1953, je deník válečného zajatce Josefa Bačovského,
který jako rakouský domobranec prošel několika těžkými
bitvami 1. světové války a poté padl do ruského zajetí. V něm
prožil mimořádnou anabázi, během níž proputoval křížem
krážem tehdejší Rusko od Sibiře přes Petrohrad k Bílému moři
za severní polární kruh a odtamtud na jih ke Kaspickému moři,
na Kavkaz, do Baku... Zajetím však zasahování takzvaných
velkých dějin do jeho života teprve začalo. Jeho česko-
německá rodina se musela vyrovnávat s novými poměry po
vzniku Československa, s hospodářskou krizí 30. let. Vesnice,
v níž žil, se stala dějištěm nacistického puče na podzim roku
1938, za 2. světové války si v ní zřídil koncentrační tábor
Oskar Schindler, v roce 1945 se tam utábořila Rudá armáda.
Část rodiny se po válce dostala do divokého odsunu. Po únoru
1948 turbulence pokračovaly. 
Kniha, kterou připravila k vydání zkušená publicistka Libuše

Koubská, nabízí čtenářům obraz dramatických a rozhodně nikoliv černobílých dějin běžných lidí,
jejich názorů, snažení, nadějí, zklamání, tragédií i pozitivních odkazů.
Vázaná, 176 stran, 258 Kč, EAN: 9788074296369

https://www.kosmas.cz/knihy/208978/dedeckuv-denik/
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy na následující straně
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Udeřila zima, krutá, sibiřská, třicet
stupňů pod nulou. Z Kurganu,
města vzdáleného skoro dva
tisíce kilometrů na východ od
Moskvy, odvezli Josefa a dalších
sto padesát zajatých mužů na
nádraží obce Makušino, kde na ně
čekali tamější sedláci. Rozdělili si
je po třech, posadili do saní 
a vpjerjod.
Po dvou hodinách byli v cíli, ve vsi
Moršicho. Josef si zapsal, že 
v selu Moršicho. Zavedli je na
radnici. „Odtamtud pak po dvou do
privátních domů, kde já i s pří-
telem Aloisem Kapšem též k jed-
nomu hospodáři jménem Jakob
Bogdanov jsem se dostal. 
Moršichánská volost je velká ves,
500 čísel, s dvěma pravoslavnými
kostely, vše postaveno ze dřeva.
Zdejší kalendář podobný našemu,
jen že o třináct dní jde nazpět.
Zajímavá jest tu také koupě
nevěsty ženichem.“
Životní podmínky robotujících zajatců zajisté nebyly
hedvábné, ale Josef si v zápiscích nijak nestěžuje,
pouze ve zveršované pasáži se zmiňuje o vších,
štěnicích, velké špíně, děravých botách a trvalém hladu:
„Kartoški v oleji, jalová kaše, kapusta, mrkev je strava
naše“. Ani ložírování není ideální: „Včera mně tele pod
palať dali, na palať zase lezou mi malí, chozjajin tu bručí
a tele smrdí, chozjajka zas celý den prdí.“ Na jiném místě
líčí, jak spolu s ostatními Austrijci přilákali sobáku, praštili
ji polenem, stáhli a upekli. Psík byl velmi šťavnatý, měli
hody. Nebo, jak „přišla Lizka, spala by se mnou, však
palať je nízká. Ona by chtěla, však stojí to za to? Idi jen
k čertu, pískám ti na to. Nechám si vorkat pro svoji paní,
ta aspoň nemá bambulky na ní.“
Ale to jen okrajově. Mnohem víc ho zajímají Kyrgyzové
přijíždějící na velbloudech a přivážející spousty ryb, 
1 fund za 15 kopejek. Také to, že místní sedláci, chozja-
jinové, jak si Josef zapisuje, nemají dobytek ve stájích,
ale jen v chatrných dřevěných kůlnách, kde je v krutých
mrazech plno sněhu a jinovatky a tyto mrazy – někdy až
čtyřicetistupňové trvají sedm měsíců. Zato v létě nastane
ráj – vyroste krásné obilí – žito, pšenice, oves, ječmen,

cibule, česnek, znamenité bram-
bory a okurky. Hlavní potravou
obyvatelstva je pšeničný chléb, do
kterého i ryby zavinují, maso,
brambory a cibule, k pití čaj.
Válečný zajatec, víceméně otrok,
s matnými vyhlídkami do budouc-
na, si po večerech pečlivě zazna-
menává jako by byl na nějaké
etnografické výpravě: „Jako u nás
masopust, tak zde máslenka se
drží, kdy za těch posledních dnů
hojně másla i ryb se požívá, jeden
druhého navštěvuje, což jest tak-
zvaná kulanka. Ve velkém množ-
ství jezdí v saních okrášlených
vyšívanou dekou nebo kobercem
skrze ves.“
Na Sibiři zažije i pravoslavné
velikonoce, „Pásku, kdy pop chodí
od domu k domu s malým prů-
vodem. Nesou kříž, obraz Panny
Marie a knihu. S tou knihou pop
žehná obyvatelům domu, drže ji
na hlavě nejstaršímu z nich, modlí

se a kropí pšenici a oves na sítu před oltářem ve světnici
i ostatní svaté obrazy. Za to dostane deset kopějek za
každého jednotlivce.“
Lakonicky připomíná, že zrovna na svoje třicáté páté
narozeniny jel sibiřskou nocí padesát verst, čili asi
osmdesát kilometrů pro dříví. Na svatého Josefa pak
„měl jsem krásný sen, jak moje manželka Maria přinesla
mi s úsměvem kožešinový šál co dar k mému svátku“.
Informace o tom, co se děje ve světě, má Josef takřka
nulové, o vznikající České družině, z níž se pak
formovaly Československé legie, se během své čtyřleté
anabáze v ruském zajetí zřejmě vůbec nedozvěděl. Jen
tu a tam prosákne nějaká zpráva. „25. března 1915
přinesena do Moršicha zvěst o dobytí kreposti Przemysl
v Haliči. Pevnost první třídy vzdala se po vyhladovění. 
V Przemyslu zajato 117 tisíc našeho vojska s 250 dů-
stojníky a devíti generály. Na to pak 7. dubna právě na
Pásku druhá zvěst o dobytí pevnosti Krakova vojskem
ruským. Též z nedostatku potravin vzdal se. Po Moršichu
téhož dne nošen obraz carův za průvodu obecenstva 
s obnaženými hlavami a s praporky barvy bílé, modré 
a červené.“

Libuše Koubská (* 1948) vystudovala novinářství na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK,
čtrnáct let byla redaktorkou v Československém rozhlase se zaměřením na popularizaci vědy. 
V letech 1990 až 1998 pracovala v Lidových novinách, poté v časopise Přítomnost, osm let jako
šéfredaktorka. Učí novinářské žánry na FSV UK. Šest let vedla specializaci Ekonomická žurnalis-
tika na VŠE v Praze. Je autorkou a spoluautorkou knih převážně o vědě a medicíně, knižních
portrétů a rozhovorů, například Hvězdář diplomat (2010), Všechno dopadne jinak (2011), Můžeš-li
udělat radost, musíš (2012), Volnomyšlenkář (2015)) a časopisecky i knižně vydaných povídek 
a fejetonů.



Oslavte svátek knihy v knihkupectví
nebo knihovně. Kniha bude slušet i vám

Světový den knihy 
a autorských práv, 
který se slaví 23. dubna,
připomíná Svaz českých
knihkupců a nakladatelů
od 18. dubna celotýdenní
kampaní Kniha ti sluší.
Do kampaně se zapojí
nakladatelé, autoři,
knihkupectví a také
knihovny po celé České
republice. Všichni si pro
čtenáře a milovníky knih
připravili nejrůznější
překvapení,
autogramiády, soutěže 
či slevy. 
Čtenáři v Praze se
například mohou setkat
s oblíbenými spisovateli
Radkou Třeštíkovou,
Josefem Formánkem,
Petrem Stančíkem,
Michaelou Klevisovou,
Michalem Petrovem 
a jedním z ambasadorů
kampaně Janem
Potměšilem ve středu
19. dubna od 17.00 hodin
v OC Arkády. 
V ostravském Domě
knihy společnosti

Knihcentrum je na každý den od 18. do 21. dubna připravena beseda 
a autogramiáda, například s dětskou psycholožkou Zuzanou Pospíšilovou,
předním českým sexuologem Radimem Uzlem, bývalým vicekancléřem prezi-
denta Václava Klause Petrem Hájkem či autorem, který píše pod pseudonymem
Petr Angel a dosud se veřejnosti nepředstavil. Knihkupectví Kosmas ve všech
svých pobočkách vyhlásilo soutěž pro malé i velké čtenáře o nejkrásnější
záložku.
„Mám radost, že kampaň má čím dál větší podporu napříč českou společností,
a doufám, že toto poselství nakonec zaslechnou nebo uvidí i ti, kteří mají
možnost knižní kultuře pomoci prostřednictvím dobře napsaných zákonů,“ 
říká předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
Čtenáři mohou také podpořit Nadaci Leontinka, která od roku 2005 pomáhá
zrakově postiženým, zejména dětem a studentům. Již loni se v rámci kampaně
Kniha ti sluší pro Leontinku vybralo 100 000 Kč a vznikly díky tomu tři knihy 
od Petra Nikla, Jiří Dvořáka a Renáty Fučíkové v audio verzi i v Braillově písmu.

Více informací najdete na www.knihatislusi.cz



Nejkrásnější česká kniha roku 2016
Ve středu 19. dubna v 18 hodin proběhlo v letohrádku
Hvězda slavnostní vyhlášení cen 52. ročníku soutěže
Nejkrásnější české knihy roku 2016, kterou každoročně
pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písem-
nictví. Letos poprvé o cenách rozhodla mezinárodní porota.
Již na začátku února porota rozhodla o letošních vítězích
soutěže v sedmi kategoriích. Vybírala z 250 přihlášených
titulů. Nejkrásnější knihou v kategorii odborné literatury se
stal TABOOK BEDEKR nakladatelství Baobab. Ve vysoké
konkurenci mezi krásnou literaturou se nelépe umístil Letec
Otto Hanzlíček vydaný nakladatelstvím Labyrint. Nejkrásnější
knihou pro děti a mládež se stala Hafanova dobrodružství 
z dílny Kudlapress. Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
v Praze zabodovala mezi učebnicemi a didaktickými
pomůckami svým Manuálem japonského laku. Nakladatelství
Arbor vitae societas uspělo v kategorii knih o výtvarném
umění s publikací StArt. Sport jako symbol ve výtvarném
umění. Nejkrásnějším katalogem se stal titul RGB3D vydaný
Galerií Zdeněk Sklenář. Prestižní výběr uzavírá autorská
kniha Jindřicha Štreita Kde domov můj z nakladatelství wo-

men. Ministerstvo kultury ČR honorovalo každou z výše uvedených knih částkou 50 000 Kč.

Více informací najdete na
www. denikknihy.cz 
a www.knihatislusi.cz


