
 
  
 
 

 

 

Host představuje největší hvězdy i nové autory.                                             
Česká vlna míří na Mall TV. 

Nakladatelství Host ve spolupráci s Mall TV letos na jaře představí autory 

nejzajímavějších knih především ze svého jarního edičního plánu. Série 

pořadů moderovaných herečkou Terezou Dočkalovou začíná v neděli 25. 

dubna. Diváci se mohou těšit třeba na Alenu Mornštajnovou, Biancu 

Bellovou nebo Petru Soukupovou, ale i na Matěje Dadáka nebo Michala 

Sýkoru. A také na pestrý výběr autorů nových knih dalších žánrů.   
 

Česká vlna byla literárním festivalem, který nakladatelství Host uspořádalo v roce 2019 

v Centru současného umění DOX. „Jeho smyslem bylo především ukázat, že současná 

česká próza je na vzestupu. Roste zájem čtenářů, zvyšuje se kvalita knih i jejich kritický 

ohlas,“ říká šéfredaktor nakladatelství Miroslav Balaštík.  

 

Na mimořádný úspěch festivalu chtěl Host navázat o rok později, plány mu však zhatily 

pandemie koronaviru a následný lockdown, které ochromily kulturní život v celém 

Česku. Teď ale nakladatelství ve spolupráci s Mall TV připravilo sérii deseti pořadů, při 

nichž sami autoři představí nejzajímavější knihy z produkce nakladatelství za loňský 

rok a letošní jaro. Jejich autory diváci uvidí při rozhovorech moderovaných herečkou 

Terezou Dočkalovou.  

 

Pořady vznikaly začátkem dubna v prostředí pražského knihkupectví Book Therapy.  

Jejich vysílání se spustí v neděli 25. dubna. Hned v prvním dílu představí Alena 

Mornštajnová nejočekávanější novinku letošního jara, svůj nový román Listopád, 

vydaný v prvním nákladu v počtu sto tisíc výtisků. Viktorie Hanišová pak uvede svou 

knihu Beton a hlína, která přináší rozhovory o možnostech udržitelného života ve 

velkých českých městech. V dalších dílech se postupně se dostane na knihy různých 

žánrů. Kromě české beletrie to budou detektivky, dětská literatura, sci-fi a fantasy a 

chybět nebude ani pořad ze sekce populárně-naučné literatury.  

 

„Chtěli jsme, aby pořady byly co nejpestřejší a diváci dostali opravdu ochutnávku z toho 

nejlepšího napříč všemi žánry, které vydáváme. Vedle osvědčených autorů se objeví i ti 

méně známí, kterým ovšem věříme, protože přinášejí silná témata a zajímavé příběhy. 

Kvůli uzavřeným knihkupectvím jsou právě debutanti v nevýhodě. Při nákupech na e-

shopech, kdy není možnost si knihu prohlédnout zblízka, čtenáři totiž dávají ještě větší 

přednost autorům již zavedeným,“ vysvětluje ředitel nakladatelství Tomáš Reichel.   

 

Postupně se představí dvojice Petra Soukupová a Kristina Májová, Bianca Bellová a 

Tomáš Boukal, Jiří Pasz a Adéla Plechatá, Vilém Koubek a Pavel Bareš, Irena Hejdová a 

Jan Špičák, Klára Aycox a Michal Sýkora, Přemysl Krejčík a Zuzana Hartmanová, Matěj 

Dadák a Iva Hadj Moussa a Vojtěch Rauer spolu s Lubomírem Větříškem.  



 

Budeme rádi, když budete o České vlně v online prostoru informovat a když se na 

rozhovory s našimi autory podíváte.  

 

Za nakladatelství Host s díky za spolupráci, 

 

 

Radek Štěpánek 

stepanek@hostbrno.cz 

+420 723 877 917  
 

 

 
 

 

 

 

 


