
 
  
 
 

 

 

Petra Soukupová se v novém románu soustředí na svá hlavní témata. 

Nikdo není sám – tak se jmenuje nový román Petry Soukupové, který vyjde ještě před 

Vánoci, přesně 8. prosince letošního roku. Novinka autorky, která píše jak pro děti, tak i 

pro dospělé a v obou případech oslovuje desetitisíce čtenářů, je tentokrát určena 

dospělým čtenářům. Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek v ní těží ze všech svých 

předností, především ze schopnosti přesně vystihnout naši obyčejnost, všední realitu, 

komplikovanost vztahů a absurditu rodinných bitev. Je to zkrátka nová Soukupová, jak ji 

známe a máme rádi.   

 

Hlavními postavami nové knihy jsou Veronika a Michal a jejich náctileté děti, Magda a Míša. 

Veronika je spokojená žena, má dobrou práci, manžela, který jí rozumí, a ani s dětmi nejsou 

žádné vážné problémy – samozřejmě kromě těch, které mají všichni dospívající. Soukupová 

popisuje jejich svět a interakce prostřednictvím střídání vypravěčů, čímž situace nasvěcuje 

z různých perspektiv. Obyčejná rodina se představuje jako prostor střetu různých prožitků a 

pohledů, jež se někdy protínají a jindy zase rozcházejí. Musejí řešit školu, kamarády, první lásky – 

a občas jedou na návštěvu k dědovi a babičce. 

 

Vše se však začne měnit, když Veronice zemře matka. Její smrt, pohřeb a následující událostí 

způsobí eskalaci do té doby neviditelných problémů a nabourají rodinné jistoty. Spisovatelka 

popisuje komické i tragikomické situace a noří se pod povrch rodinných vztahů, které považuje 

za nevyčerpatelné réma. „Nevím, jestli roste se mnou, spíš asi já rostu s ním. Nebo vedle něj,“ říká 

Petra Soukupová.  

 

Její novinka vznikla velmi rychle, začala ji totiž psát až letos v únoru. „Někdy na podzim nebo 

možná až v zimě jsem to začala plánovat a pak se pustila do psaní. A to mi pak trvalo přesně půl 

roku,“ popisuje spisovatelka. Díky šťastné souhře událostí se tak knihu Nikdo není sám podaří 

dostat už na vánoční trh. „Šlo to rychle, přesně tak, jak jsem si představovala,“ dodává autorka.    

 

Recenzní pdf knihy už mám k dispozici, prosím, pište mi o něj. Byli bychom rádi, kdyby se zmínky 

o knize objevily ve vašich médiích už v době, kdy kniha bude vycházet. Jakmile se tak stane, 

samozřejmě Vám rád knihu poskytnu i jako recenzní výtisk. V době, kdy kniha vyjde, budeme mít 

k dispozici i sérii aktuálních Petřiných fotografií, které budete moci využít ke svým rozhovorům.   

 

Slavnostní uvedení bude mít kniha až na začátku příštího roku, 5. ledna 2023 v Praze v Baru 

Cobra (Milady Horákové 8, Praha 7) od 18.00. Večer bude moderovat Adéla Elbel. Samozřejmě 

Vás na něj s radostí a srdečně zvu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Za nakladatelství Host s díky za spolupráci, 

 

 

Radek Štěpánek 

stepanek@hostbrno.cz 

+420 723 877 917  

 

 


