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J
ak vzpomínáte na začátky 
svého podnikání? Je něco, 
co byste vrátil zpátky a udě-
lal jinak?

V  roce  1989  jsem  jako 
politický  vězeň  s  radostí  přivítal  změ-
nu  režimu.  V  té  době  jsem  se  aktivně 
zapojil  do  činnosti  stávkového  výboru 
v Brně, kde jsem učil na VUT. Brzy se ve 
mně zrodila myšlenka vydávat literatu-
ru,  která  se  předtím  vydávat  nemohla, 
ale která by zároveň napomohla morál-
nímu  a  duchovnímu  rozvoji  osobnosti 
člověka. Měla  to  být  literatura  hodno-
tově orientovaná, politicky nekorektní, 
inspirující a rozšiřující naše obzory po-
znání.

Když  se  ohlížíme  s  odstupem  času 
na naše minulé činy, můžeme mít pocit, 
že bychom mnohé věci dělali jinak. Ne-
uvědomujeme si však, že v té době naše 

zkušenosti, znalosti a představy byly na 
určité úrovni a podle nich  jsme se  roz-
hodovali.  Je  to  vývoj.  Nevím,  co  bych 
dělal jinak.

Je dnes vydávání knih – vzhledem 
k dokonalejším technologiím – snazší 
než v devadesátých letech? Co je dnes 
hlavní problém ?

Ano,  technologie  se  náramně  zlep-
šily  a  vydávat  knihy  je mnohem  snazší 
než předtím. Hlavní  problém  je  v  tom, 
že se již nedělají tak vysoké náklady jako 
předtím. Neznamená to, že by lidé méně 
četli, ale spíš si více vybírají.

Proč jste pro vydavatelství vybral ná-
zev Ideál? Souviselo to se zaměřením, 
s ediční představou, kterou jste na po-
čátku měl? Jak se dá ta představa cha-
rakterizovat?

Upřímně řečeno, už si ani přesně ne-
pamatuji,  jak  jsme k tomu názvu přišli. 
Ale rozhodně souvisí s naší představou, 
jakou literaturu bychom chtěli vydávat. 
Ten  název  se  odvíjí  od  představy  lid-
ského  ideálu  vytvořit  dobrou  rodinu, 
kterou  pokládám  za  základ  a  smysl  ži-
vota.  Vyjadřuje  to  i  logo  vydavatelství. 
Chceme vydávat literaturu, která člově-
ka  může  skutečně  nějakým  způsobem 
obohatit. Já jsem vždy prvním čtenářem 
našich knih. Když mně kniha  inspiruje, 
rád se chci o tuto inspiraci podělit s jiný-
mi. Proto knihy vydáváme.

Změnil se během dvaceti let vaší exis-
tence vkus čtenářů? A jak?

Nemám ten dojem. Našimi knihami 
oslovujeme  vždy  nějakou  cílovou  sku-
pinu  ve  společnosti.  Ti  čtenáři  hledají 
vždy stejný typ literatury.

Na které tituly jste nejvíc pyšný?
V  podstatě  mám  rád  všechny  naše 

tituly, které  jsme vydali. Každá kniha  je 
pro mě srdcovou záležitostí a do její pří-
pravy se snažíme vložit maximální úsilí. 
Jsem hrdý na všechny tituly, které máme. 
Velice mně těší, že jsme jako jediné čes-
ké nakladatelství mohli vydat čtyři knihy 
o  Ronaldovi  Reaganovi. Není  to  z  toho 

důvodu, že bychom věci viděli černobí-
le,  ale  především proto,  že  chceme po-
skytnout informace, na základě kterých 
si lidé mohou udělat vlastní názor. Mno-
ho lidí moc o něm nevědělo a měli různé 
představy  o  něm,  včetně mně.  Stručně 
bych  to  vyjádřil  tak,  že  jsme  se  snažili 
o  to,  aby  lidé mohli objevit  skutečného 
R. Reagana. Potvrdilo mi to i mnoho po-
zitivních ohlasů na tyto knihy.

Podobně  je  to  u  knih  o  Son-mjong 
Munovi,  který  je mediálně  systematic-
ky  vykreslován  negativně.  Mnoho  lidí 
nemá  skutečné  poznání  o  jeho  osob-
nosti  a  aktivitách.  Našimi  knihami  se 
snažíme tuto nevědomost odstraňovat. 
Před dvěma lety  jsme vydali  jeho auto-
biografii, která byla přeložena do 43  ja-
zyků světa.

Velikou radost mám z toho, že jsme 
mohli  vydat první korejskou knihu pro 
děti o Mozartovi v češtině. Přední korej-
ské deníky Korea Times a Korea Herald 
o  této  skutečnosti  informovali  recenz-
ním článkem.

Které knihy z vaší produkce byly nej-
prodávanější? Byly to tytéž tituly?

Téměř ano. 

Do jaké míry o prodeji rozhoduje obál-
ka? Co musí obsahovat, aby zaujala?

Jistě,  obálka  ovlivňuje  čtenáře,  aby 
zaujala  jeho  pozornost.  Spolupracuje-
me  s  grafickým  studiem  mladých  lidí 
a snažíme se dělat obálky dokonce lepší 
než je originál. Na obálce oceňuji nejví-
ce  něco  originálního,  vtipného,  ducha-
plného. 

Jak vidíte budoucnost knihy?
Věřím v sílu slova. Potřebujeme slo-

vo,  které  je  nositelem myšlenky,  ideje, 
názoru, emocí. Jsem přesvědčen, že kni-
ha  v  takové  podobě,  jakou  jí  poznáme 
dnes, bude ještě dlouho mezi námi.

Jak se vás dotklo zvýšení DPH?
Myslíte si, že zvýšení DPH nás může 

odradit od naší práce? Celá  společnost 
je nemocná a potřebuje uzdravení. DPH 
je jenom součástí toho.

Pocházíte z Bratislavy, jaké vztahy 
v současnosti panují mezi českou 
a slovenskou knihou a hlavně mezi je-
jími čtenáři a autory – v minulosti byly 
tyto vztahy více než vřelé? 

Narodil  jsem  se  v  Bratislavě.  Dlou-
hou dobu jsme s rodinou žili v Brně, kde 
jsem  absolvoval  dnešní  Masarykovu 
univerzitu a od roku 1992 bydlíme v Pra-
ze. Se slovenskými knihami a autory se 
většinou  setkávám  na  knižních  veletr-
zích buď v Čechách nebo na Slovensku. 
Pořád  cítím  při  těchto  setkáních  ne-
vyslovenou  touhu  být  spolu,  sdílet  své 
osudy, životy. Na těchto veletrzích je to 
krátký  čas,  ale  o  to  intenzivnější.  Když 
jsem se v Bratislavě na výstavě knih Bib-
liotéka zeptal deseti  lidí,  jestli  jim dělá 
problémy  číst  knihy  v  češtině,  dostalo 
se mi deset odpovědí, že v žádném pří-
padě.  Opačně  se  to  bohužel  říci  nedá. 
V  našem  nakladatelství  jsme  vydali 
dvě  knihy  ve  slovenštině.  Mám  radost 
z toho, že vztahy na poli knižní kultury 
jsou i po rozdělení Československa vře-
lé a inspirující.  (sed)

Představujeme česká nakladatelství
Otázky PrO dr. juraje lajdu, majitele vydavatelství ideál:

 

věřím v sílu slova

cesty k úsPěchu

ISBN 978-80-86995-05-2

9  7 8 8 0 8 6  9 9 5 0 5 2

Daniel H. Pink je autorem bestselleru Free Agent 
Nation. Jeho články o práci, podnikání a techno-
logii vycházejí v mnoha publikacích, včetně New 
York Times, Harvard Business Review, Slate, Fast 
Company a magazínu Wired, jehož je přispěva-
telem. Pink je oblíbený řečník, přednáší v korpora-
cích, sdruženích a na univerzitách po celém světě 
o ekonomické transformaci a obchodní strategii. 
Žije ve Washingtonu D. C. s manželkou a třemi 
dětmi. Vítá, když mu čtenáři píší na e-mail dpp@
danpink.com a navštěvují jeho webovou stránku 
www.danpink.com. 

* * *
Právníky. Účetní. Programátory. To z nás tatínek s maminkou chtěli mít. Ale mýlili se. 
Pryč je doba nadvlády levé hemisféry. Budoucnost patří jinému druhu lidí s jiným 
druhem mysli: designérům, vynálezcům, učitelům, vypravěčům, zkrátka kreativním, 
empatickým, pravohemisféricky myslícím osobám, které disponují právě těmi vlast-
nostmi, jež oddělí ty, kdo se proderou do čela, od těch, kdo zůstanou pozadu. Daniel 
Pink na základě výzkumů z celého vyspělého světa předkládá čtenáři šest bytostně 
lidských schopností, které jsou nezbytné pro profesní úspěch i osobní naplnění, 
a prozrazuje, jak se jim naučit. Úplně nová mysl seznamuje čtenáře s množstvím 
smělých počinů – od klubu smíchu v Bombaji přes designérskou školu v chudinské 
čtvrti až po návod, jak rozpoznat neupřímný úsměv – a nabízí nový, provokativní 
pohled na budoucnost, která už se stala přítomností. 

* * *

„ODVÁŽNÉ A PŮSOBIVÉ DÍLO. Pink není chmurným 
prorokem zkázy. Nadcházející změny jsou mu odrazo-
vým můstkem ke zkoumání povahy osobního naplnění, 
úspěchu a lidství.“

The Miami Herald

vydavatelství

Autorka odvedla úctyhodnou práci nad historickým materiálem i ne-
malé myšlenkové úsilí. Její kniha dává živý, ucelený i detailní obraz 
Husova života a doby. Filosofi cky kultivovaným způsobem jsou zde 
postižena témata, jež představovala dynamizující jádro dobových 
sporů, zejména střet realismu s nominalismem, jenž tvořil pozadí 
názorových bojů 13. a 14. století. Dobře jsou vyloženy hlavní body 
učení Husova inspirátora Johna Wicleffa i samotná podstata Husovy 
nauky. Originálně a poutavě, třebaže do značné míry intuitivně, jsou 
vykresleny charaktery spoluhráčů i protihráčů v Husově příběhu, 
zejména postava arcibiskupa Zbyňka Hazmburka, krále Václava IV. 
a Husova někdejšího druha, posléze úhlavního nepřítele Štěpána 
Pálče.

(Úryvek z textu Bohumíra Janáta „Světlo a stín českých dějin“, který byl 
publikován v časopise Obsah v srpnu 1988 a v Listech č. 6, 1988)

JE HUS JESTE AKTUALNI S Kniha Evy Kantůrkové chce zbořit někte-
ré představy u nás rozšířené. V 9. kapitole 
se vyrovnává s lidmi, kteří kladou otáz-
ku, zda se měl Hus nechat upálit. Tyto 
pasáže patří v celé knize k nejkrásnějším, 
nejcennějším a nejpodnětnějším. Au-
torka vystihla – jistě ve shodě s většinou 
opravdových husitologů –, že rozhodu-
jícím mezníkem byl rok 1412, kdy se Hus 
vzepřel nejen církevní hierarchii, ale též 
opatřením krále, který ho dosud podpo-
roval. Hus musel volit, zda půjde za prav-
dou, jak ji poznal, nebo se přizpůsobí. 
„Kostnické rozhodování bylo už jen 
následkem této volby.“ 

(Úryvek z textu J. Šimsy a J. Mezníka „Je Hus 
ještě aktuální?“ , který byl publikován v Kri-
tickém sborníku 3/88)  

Tvůrčí vývoj Evy Kantůrkové nese 
zřetelné stopy převratných událostí 
ve společnosti i v osobním životě. 
Literární činnost zahájila publikováním 
v časopisech Směna, Plamen, Kulturní 
tvorba aj. V sedmdesátých a osmdesátých 
letech 20. století její povídky a romány 
vycházely v samizdatových edicích.

Mezi nejznámější díla patří román Pán 
věže, vydaný nejprve v roce 1978 v sami-
zdatu a tiskem poprvé v roce 1992. Dále 
román Přítelkyně z domu smutku 
z roku 1984, který vyšel nejdříve  v Kolíně 
nad Rýnem a v roce 1990 u nás.

Kniha Jan Hus vyšla poprvé v samizdatu 
v roce 1988, později tiskem v roce 1991 
v nakladatelství Melantrich a v roce 2000 
v nakladatelství Hynek. Současné vydání 
je v pořadí již třetí.

Za román Jan Hus získala 
Eva Kantůrková v roce 1989 

Cenu Jana Palacha.
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