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Vydavatelský plán pro tuto edici 
vznikl v polovině roku 2019. Pod
statným důvodem pro vznik edice 
dětských knih byla kromě prvotního 
zájmu o tuto disciplínu intenziv
ní podnětná setkání s překlada
teli, autory a ilustrátory dětských 
knih doma i v zahraničí. Do ediční 
řady vybíráme jednak zajímavou 
zahraniční tvorbu, kde hlavní důraz 
klademe na vizualitu a originál
ní příběh. Jednak jsme se rozhodli 
připomenout jména českých umělců 
a ilustrátorů generace narozené 
ve 30., 40. a 50. letech. Tito autoři 
bývají často opomíjeni a jejich tvorba 
neprávem upadá v zapomnění. Pro 
naši edici tak hledáme originál
ní texty i ilustrace, které mnohdy 
zůstaly pouze jako nepublikované 
návrhy. První knihou, která v edici 

vyšla ještě na podzim roku 2019, 
byla kniha pohádek autorky Leny 
Banszel Freyové s názvem Pohádky 
do dlaní vepsané. Do pokračování 
edice jsme pro letošní rok vybrali 
a k realizaci připravili dva tituly 
pocházející z finské literatury pro 
děti a dva tituly domácí. Obě finské 
knihy přinášejí něco specifického 
ze svého prostředí – první, Milion 
bilion vánočních skřítků, seznamuje 
s finským skřítkem Joulupukkem, 
který dětem na Vánoce přináší dár
ky. V druhém, Jak liška namalovala 
oblohu, se děti dozví, co je polární 
záře. Ani jedno vyprávění ale není 
pouhým představením tradice nebo 
fenoménu. Pohádka o vánočním 
skřítkovi má nečekané vyvrcholení, 
které má ke klasickému Joulupuk
kovi daleko. Rozuzlení nemůžeme 

Edice knih pro děti 
Prach a broky

vyzradit, jen to, že o finský folklor 
jde až na druhém místě, a že knihu 
budou mít rádi všichni, kdo se těžko 
smiřují s poznáním, že Ježíšek to 
na Vánoce přece nemůže zvládnout 
všechno sám. Kniha byla oceněna 
v minulých letech dvěma cenami. 
Druhá kniha o lišce a obloze vychází 
z příběhu o vzniku polární záře, jak 
je znám z finské lidové slovesnosti. 
V ilustracích vytvořených technikou 
koláže se objevují novinové výstřižky 
ve finském jazyce. Děti se tak po
mocí příběhu dozvídají o něčem, co 
v našich končinách vidět nemohou 
a navíc docházejí k porozumění, 
že je život v jiných zemích jiný. Jak 
šla zvířátka na vandr je autorské 
ilustrované leporelo, vytvořené v 
sedmdesátých letech 20. století. A 
poslední knihou je pohádková klasi

ka Vladislava Vančury Kubula a Kuba 
Kubikula s černobílými pérovými 
ilustracemi Jana Jedličky, které  v Če
chách nebyly dosud publikovány.

Termín projektu:  
vydání knihy v říjnu 2020

1) Hiroko Motai, Maria Maijala, 
Milion bilion vánočních skřítků 

2) Mila Teräs, Karoliina Pertamo, 
Jak liška namalovala oblohu

3) Miroslava Jakešová, 
Jak šla zvířátka na vandr

4) Vladislav Vančura, Jan Jedlička, 
Kubula a Kuba Kubikula
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edice Prach a broky 
vazba V8, 40 stran 
250 x 170 cm

Hiroko Motai 
Milion bilion  
vánočních skřítků 

(Miljoona biljoona joulupukkia, 2014) 
ilustrace Maria Maijala 
překlad z finštiny Alžběta Štollová

Proč si dáváme na Vánoce dárky? 
A jak to, že je všechny děti vždycky 
dostanou včas? Hiroko Motai vtip
ně, jednoduše a s notnou dávkou 
anarchie vysvětluje, proč toho, kdo 
naděluje vánoční dárky, nikdy ne
spatříme. Nezáleží na tom, jestli je to 
Ježíšek, Santa Claus, děda Mráz nebo 
třeba ve Finsku známý Joulupukki. 
Hlavně že existuje a před Vánoci 
pokaždé všechno zařídí.
Napínavý příběh o vánočním skřít
kovi, který se nebál požádat o po
moc, když pochopil, že na svoji práci 
sám se svým sobem nestačí, nadchne 
čtenáře bez rozdílu věku. A nejen 
děti přesvědčí, že přemýšlet o tradi
cích a číst si o Vánocích je zábavné 
po celý rok. Veselé a minimalistické 
ilustrace Mariky Maijaly připomínají 

Hiroko Motai 

dětské kresby a nápaditě zachycují 
dnešní podobu Vánoc. Ve Finsku 
kniha získala ocenění Nejkrásnější 
kniha roku 2014. Vyšla ve finštině 
a švédštině. Postupně přibývají i pře
klady do dalších jazyků.
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(Kettu ja värit,  2017) 
ilustrace Karoliina Pertamo 
překlad z finštiny Alžběta Štollová

Malá liška se rozhodne vymalovat 
oblohu tou nejkrásnější barvou na 
světě. Ale která to je? Dokáže tako
vou barvu najít a dostát slibu, který 
si dala? Půvabná pohádka o chytrém 
a odvážném liščím mláděti, které 
přijme úkol, díky němuž se toho 
mnoho naučí, pozná přírodu i samo 
sebe, a úspěšně najde cestu zpátky 
domů, originálně zpracovává příběh 
o vzniku polární záře známý z finské 
lidové slovesnosti. Dechberoucí 
proměny barevné oblohy jsou dílem 
lišky, která běhá po laponských ho
rách a máchá svým huňatým ocasem 
dosahujícím až k nebi. 

Mila Teräs 
Jak liška namalovala oblohu 

Kniha spisovatelky Mily Teräs je ur-
čená těm nejmenším, ale každého 
čtenáře bez ohledu na věk ujistí, že 
má smysl věřit svým snům a schop-
nostem. Klid, hravost a poučení 
vnášejí do příběhu básně, respek-
tive písně, ve kterých se lištička 
postupně dozvídá o kouzlu barev. 
Jemné a zřetelné ilustrace, jejichž 
autorkou je výtvarnice Karoliina 
Pertamo, hýří pestrými barvami 
a ustalují se pod nánosy mlhavě 
šedého mrazu a listy novinových 
výstřižků. Finská autorská dvojice 
Teräs – Pertamo vzdává svým dílem 
hold uchvacující přírodě a silným 
příběhům. edice Prach a broky, 

vazba V8, 32 stran,  
205 x 305 cm
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Přijímáme malíře 
oblohy. Kontaktujte 
sovu v lese.

Víš, jakou  barvu 
mívají liščí sny? 
Zvědavostí planou 
ti tváře? Ty sny se 
třpytí a blýskají 
jako polární záře.
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Půvabné originální leporelo pro nej
menší, které v 70. letech minulého 
století vytvořila akademická malířka 
Miroslava Jakešová. Leporelo nebylo 
dosud vydáno. Jde o autorský ilu
strovaný příběh na motivy známé 
pohádky o tom, jak zvířátka putovala 
světem, až došla k chaloupce plné 
loupežníků. Pohádka je vhodná 
pro nejmenší děti, nicméně bohaté 
akvarelové a temperové ilustrace činí 
z knihy zcela originální umělecký 
objekt, který zaujme a potěší i do
spělé.

Miroslava Jakešová 
Jak šla zvířátka na vandr

edice Prach a broky 
leporelo, 10 stran 
180 x 280 mm

Miroslava Jakešová 
 

Miroslava Jakešová Je akademická ma-
lířka a ilustrátorka. Studovala Vyso-

kou školu uměleckoprůmyslovou, obor 
grafika a knižní ilustrace u Antonína 

Strnadela. Kromě své volné tvorby  
od 70. let pravidelně spolupracovala 
se Státním pedagogickým naklada-
telstvím, s nakladatelstvím Albatros 

a později s nakladatelstvími Fortuna, 
Prometheus, Septima a dalšími, pro 

která ilustrovala řadu knih a školních 
učebnic. Dnes se věnuje převážně volné 
ilustraci a tvorbě originálních loutek. 

V roce 2019 vydalo nakladatelství 
 K-A-V-K-A knihu Pohádky do dlaní 

vepsané, autorky Leny B. Freyové 
s původními akvarelovými ilustracemi 
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Dnes již klasické dílo známého 
 spisovatele vyšlo v roce 1971 v ně
meckém překladu Jitky Bodláko
vé ve švýcarském nakladatelství 
 Sauerländer AG v Aarau s pře
krásnými pérovými, černobílými 
ilustracemi Jana Jedličky. Kniha byla 
vytištěna klasickou metodou knih
tisku, tedy tisku z výšky. Pro české 
vydání jsme zvolili metodu ofseto
vého tisku, který je vhodnější pro 
reprodukování jemné perokresby.

Vladislav Vančura 
Kubula a Kuba Kubikula

ilustrace Jan Jedlička 
edice Prach a broky, vazba V8,  
108 stran, rozměr 210 x 210 mm

Jan Jedlička 
 

Studoval v letech 1962—68 na praž-
ské AVU u prof. Ladislava Čepeláka. 
V roce 1969 emigroval do Švýcarska, 

kde v letech 1970—1976 pracoval jako 
ilustrátor a restaurátor. V roce 1977 

se znovu vrátil k volné tvorbě. Vytváří 
mezzotinty, kresby, obrazy a fotografie. 
Svým způsobem všechny práce vychá-
zejí z pozorování krajiny (Maremma 
v jižním Toskánsku, Střední Čechy, 
Irsko, Wales). Od roku 1980 až do 

odchodu do důchodu pracoval jako 
vrchní restaurátor v Kunstmuseu ve 

Winterthuru ve Švýcarsku.
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Kniha se zabývá zrodem a charak
terem lidového umění v Japonsku, 
jehož pojetí je odlišné od toho v Ev
ropě. V historii Japonska totiž dlou
ho nepociťovali zásadní rozdíl mezi 
tzv. vysokým uměním a uměleckým 
řemeslem. Obrazy, sochy i věci den
ní potřeby vytvářel jistý druh řeme
slníků, v jejichž profesi nepanoval 
zvláštní individualismus. Obory se 
vzájemně ovlivňovaly a z jejich stale
té tradice vzešla specifická japonská 
estetika. Mingei dnes označuje 
předměty kdysi vyráběné k užitku 
lidových vrstev. Tyto předměty pat
řily ke každodennímu praktickému 
životu a proto se při jejich výrobě 
hledělo především na funkčnost, 
kvalitní materiál a poctivé řemeslo. 
Předměty, které dnes označujeme 
jako mingei, se vyznačují střízlivostí, 
klidem, prostotou a neokázalostí. 
Kniha nás seznamuje s konkrétními 
výrobky charakteristickými pro jed

Vlasta Winkelhöferová 
Mingei. Lidové umění  
a řemeslo v Japonsku

notlivé kraje japonského souostroví. 
Zasvěceně se věnuje jednotlivým ty
pům uměleckých předmětů: kerami
ce, textilu, hračkám (které skrývají 
i hlubokou náboženskou symboliku), 
lidovým malbám a skulpturám, ruč
nímu papíru, košíkářství a výrobkům 
z rostlinných materiálů, výrobkům 
z laku, dřeva, kovu, kamene a skla 
a lidové architektuře. V neposlední 
řadě se zabývá i vlivem umění min
gei na život v moderním Japonsku.  
Kniha vyjde v rámci úspěšné edice vazba V8, 250 stran, 180 x 250 mm
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Vlasta Winkelhöferová

Autorka knihy,  je přední česká ja-
panoložka, Na přelomu 50. a  60. let 

pobývala dlouhodobě s manželem  
v Japonsku V letech 1973-90 byla 

profesorkou japonštiny v orientálním 
oddělení Jazykové školy v Praze.

Období let 1990-96 strávila opět 
v Japonsku jako manželka velvyslance 
Československa (od roku 1993 České 

republiky) v Japonsku a na Filipínách 
a vyvíjela přednáškovou činnost na 

japonských univerzitách a institucích

Zabývá se studiem moderní japon-
ské literatury, překládá stěžejní díla 
významných japonských prozaiků 

a dramatiků moderní doby do češtiny. 
Je spoluautorkou prvních dějin japon-
ské kultury a dějin moderní japonské 
literatury v češtině, připravila řadu 

rozhlasových pořadů o japonské litera-
tuře.

K jejím odborným zájmům patří i 
studium japonského folkloru, ja-

ponského lidového umění a hmotné 
kultury (je autorkou dějin japonského 
odívání).  navštívila Japonsko poprvé 
ještě v době, kdy staré zvyky a lidová 
řemesla byly samozřejmou součástí 
každodenního života. Z předmětů, 

které během svých pobytů v Japonsku 
získala, vytvořila jedinečnou sbírku 

lidového umění. 

knih o japonské kultuře a životě 
ve které již vyšlo Wabisabi pro 
umělce, designéry, básníky a filozofy 
 (autor Leonard Koren, český překlad 
 Magdalena Wellsová),  Chvála stínů 
(autor  Džuničiro Taniazaki, český 
překlad Vlasta Winkelhöferová),  
Sláma i hedvábí. Život na japonském 
maloměstě před sto lety (autor 
Džuniči Saga, český překlad Vlasta 
Winkelhöferová
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Jan Kapusta (ed.), 
Miloslav Chlupáč

27

Miloslav Chlupáč byl vynikající 
český sochař a malíř druhé poloviny 
20. století. Kniha obsahuje úvodní 
stať Jana Kapusty, ředitele Galerie 
výtvarného umění v Náchodě, Chlu
páčovy teoretické statě, zamyšlení 
nad dílem autora od Jiřího Šetlíka 
a v neposlední řadě také životopisná 
data umělce. Součástí jsou soupisy 
realizací pro architekturu, sympo
siálních soch, samostatných a spo
lečných výstav a bibliografie. Kniha 
je bohatě doprovozena obrazovým 
materiálem, včetně dokumentárních 
fotografií z autorova archivu. Praha 2015, vazba V4, 225 stran, 29 x 21 cm,  

ISBN 978-80-260-088035

Cena 700,-

sochař a malíř
Miloslav Chlupáč

Knihy vydané 
před rokem



Leonard Koren,  
Wabi-sabi pro umělce, desig-
néry, básníky a filozofy 

Wabisabi, pojem japonské estetiky, 
lze ve zkratce vyložit jako přijetí věcí 
nedokonalých a prostých v jejich 
kráse. Principy v knize popsané, jež 
v základě nabádají žít současností, 
oceňovat jednoduchost a přijímat 
nedokonalost, mají své místo v ja
ponské kultuře již od 16. století, kdy 
buddhističtí mniši uvedli do čajové
ho obřadu skromné a nezdobné ná
činí jako reakci na luxusní zboží při
cházející z Číny. Z předmětů hmotné 
kultury se to, čemu dnes říkáme wa
bisabi, přeneslo na všechny aspekty 
života. Navzdory svému názvu není 
kniha zdaleka určena jen umělcům, 
designérům, básníkům a filozofům. 
Zvláště ve světě, který klade čím dál 
větší důraz na dokonalost, symetrii, 
čistotu a technologický pokrok, 
může mít kniha blahodárný účinek 
a dát podnět k novému vidění krásy 
života nás všech. Po svém vydání 
v roce 1994 byla kniha přeložena 
do mnoha světových jazyků, včetně 
japonštiny, a dodnes je řazena mezi 
zásadní a základní studie k tématu.

(Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philo-

sophers, 1994), Praha 2016, překlad z angličtiny 

Magdalena Wells, vazba měkká, 96 stran, 

21 x 15 cm, ISBN 978-80-270-0082-1

Cena: 290,-

Džuničiřó Tanizaki, 
Chvála stínů. Tradice japon-
ské estetiky

Džuničiró Tanizaki patří k nej
významnějším představitelům 
japonské moderní literatury. Ve své 
eseji Chvála stínů ukazuje, jak světlo 
a stín ovlivňují vnímání japonské
ho prostoru, předmětů, lidských 
tváří nebo chutí jídla, jak běžnou 
každodennost provází synergie celé 
řady vjemů, činící ze života estetický 
zážitek. Zabývá se důvody, z kterých 
se touha po stínu zrodila, i významy, 
které v sobě nese. Tanizaki se stal 
obráncem tradiční japonské kultury 
v době, kdy Japonsko začalo vzhlížet 
k západu jako k nekonečné inspiraci 
moderního života. Svou esej napsal 
ve třicátých letech 20. století, její po
selství je však nadčasové. I v západní 
kultuře tušíme existenci vzájemných 
souvislostí mezi úkony a předměty 
a právě Tanizakiho skvělý jemnocit 
provázený jazykovým mistrovstvím 
je pro nás odhaluje. 

(Inei raisan, 1933), Praha 2017, překlad z japonštiny 

a doslov Vlasta Winkelhöferová, vazba měkká,  

96 stran, 21 x 15 cm, ISBN 978-80-270-2639-5

Cena: 290,-
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Džuniči Saga, 
Sláma I hedvábí. Život na japon-
ském maloměstě před sto lety

niha přináší fascinující vyprávění 
pestré skupiny lidí o životě v Japon
sku na začátku dvacátého století. 
Džuniči Saga, povoláním lékař, se 
po dlouhá léta věnoval rozhovo
rům s nejstaršími obyvateli svého 
rodného města Cučiura. Muži a ženy 
různých profesí, rybáři, obchodníci, 
řemeslníci, chudí i bohatí, gejši i pří
slušníci mafie jakuzy v nich vzpomí
nají na své mládí a o svých životech 
mluví velmi otevřeně. Vyprávění 
jsou často zdrcující svou syrovostí, 
zároveň překvapí, s jakou samozřej
mostí jejich vypravěči k nesnázím 
života přistupují. Kniha není jen 
svědectvím o jednom malém městě, 
ale vypovídá o celém Japonsku. Dává 
lépe pochopit, v čem spočívá úspěch 
země v moderní době a co umožnilo 
přerod tohoto tradičního staroby
lého světa v průmyslovou velmoc. 
Kniha byla v roce 1987 v Japonsku 
zvolena Knihou roku. Tento citlivý 
a pravdivý portrét života vzdálené 
východní země vychází česky poprvé 
ve skvělém překladu Vlasty Win

(Inakamači no šózó, 1993), Praha 2019, překlad 

z japonštiny a úvod Vlasta Winkelhöferová, 

ilustrace Susumu Saga, vazba V4, 208 stran, 

24,5 x 17 cm, ISBN 978-80-907645-0-7

Cena: 390,-

kelhöferové, držitelky Řádu vycháze
jícího slunce, vyznamenané mnoha 
oceněními za umělecký překlad 
a přínos české japanologii.

David Cajthaml, 
Ahoj milá, milostné dopisy s chy-
bami a pomlkami pro polibky

David Cajthaml (*1959) vystudoval 
architekturu a scénografii u Josefa 
Svobody na VŠUP v Praze, věnuje se 
ale malířství, sochařství, keramice, 
grafice, literatuře  i poezii. Každý 
den vytvoří alespoň jedno drobné 
dílo, které se týká běžných, každo
denních situací. Mají formu dení
kových zápisků, rychlých skic nebo 
třeba milostných dopisů. Cajthaml 
má za sebou desítky samostatných 
výstav, je zastoupen ve sbírkách Ná
rodní galerie v Praze i v Památníku 
národního písemnictví. Současně je 
členem hudební kapely Dekadent 
Fabrik. Žije a tvoří  v Makotřasech 
nedaleko Prahy.

Praha 2018, 21 x 15 cm, ISBN 978-8027046874

Cena 280,-

David Cajthaml
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Lena Banszel Freyová,
Pohádky do dlaní vepsané

Kniha je výběrem poetických pohá
dek, či spíše kouzelných příběhů pl
ných přírody, tajemných maličkostí 
a řirozené moudrosti. Dětem přináší 
krásu a rozmanitost českého jazyka, 
vede je k zájmu všímat si detailů svě
ta kolem a rozvíjí jejich fantazii. Na 
první pohled něžné a křehké příběhy 
se dotýkají často i podstatných život
ních témat, jako je osamění, smutek 
a bolest. Proto jistojistě osloví i do
spělé čtenáře, kteří v ní mohou najít 
momenty k zamyšlení, inspiraci, 
jemný humor a nadhled a nakonec 
i životní moudrost. Ilustrace akade
mické malířky Miroslavy Jakešové 
jsou ukázkou hlubokého vnitřního  
porozumění pro dětský svět a vizu
álně umocňují zážitek z celé knihy. 
Doporučujeme dětem od pěti let 
a všem, kteří chtějí věřit pohádkám.

ilustrace Miloslava Jakešová, edice Prach a broky, 

Praha 2019, vazba V8, 80 stran, 25 x 20 cm, 
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