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Kniha s Pointou

Nakladatelská online služba a komunita Pointa mění způsob vydávání 
knih a zapojuje čtenáře do dění.

Jak to u nás funguje? Autor na Pointu přichází s rukopisem a najde si 
knižní kolegy od grafika až po korektorku. Práce na knize ale začínají až 
o něco později. Pro její zrod je zásadní předprodej. S jeho pomocí získá-
vá autor od čtenářů menší finanční částky a celkový obnos pak použije 
na vydání i veškeré náklady, které jsou s ním spojené. A jak už vyplývá 
z předchozích vět, právě čtenáři jsou pro Pointu a její autory stěžejní.

Čtenář si na Pointě může procházet rozpracované projekty, číst si 
ukázky, debatovat s autory, a co je nejdůležitější – může knihu podpořit 
v předprodeji. Bez pomoci čtenářů by u nás knihy nemohly vycházet.

O té, kterou právě držíš v ruce, už je rozhodnuto. Podívej se na Pointě 
i na další knihy, jejichž osud můžeš ovlivnit.

www.pointa.cz

http://www.pointa.cz




Děkuji všem, kdo mi fandí a podporují mě.

Bez vás by to nešlo!
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Byla to zcela banální příhoda, kterou aspoň jednou zažije snad 
každá máma. Ale v mém malém osobním vesmíru způsobila velké 
zemětřesení.

Vracíte se večer z hřiště, unavená, jedno dítě v kočárku vříská 
z plných plic a to druhé zrovna nutně potřebuje zkoumat krtinec 
u cesty. Přemlouváte, vysvětlujete, prosíte, nic nefunguje. Netrpělivost 
přerůstá v nervozitu, nervozita ve vztek. Popadnete potomka za ruku 
a velmi nerespektujícím způsobem ho od krtince za příšerného řevu 
táhnete pryč.

Prostě typická historka, na kterou byste hned zapomněla, kdyby 
v tu chvíli kolem nešla cizí ženská a celou situaci neohodnotila jediným 
slovem: „Otřesné!“ Jedno jediné slovo, ale v něm i v pohledu té 
kolemjdoucí se skrývá veškeré opovržení a znechucení světa! Přesně 
tohle se mi v létě roku 2018 přihodilo.

Nevím, jestli paní měla na mysli „To je ale otřesný spratek!“ nebo 
spíš „To je ale otřesná matka!“. To nebylo podstatné. Bylo to poprvé, 
co jsem se setkala s tak přímou a drsnou kritikou mých rodičovských 
kompetencí (respektive nekompetencí). Byla jsem z toho v šoku. 
V první chvíli jsem myslela, že ji snad přetáhnu odrážedlem, které jsem 
nesla v druhé ruce. Jakým právem si ta ženská dovoluje odsuzovat mě 
nebo mého syna? Jak může vědět, co všechno už dnes máme za sebou 
a co všechno té situaci předcházelo? Vařila se ve mně krev, ale ovládla 
jsem se a odrážedlem ji nepraštila. I když mi ono „otřesné“ ještě dlouho 
rezonovalo v hlavě. Zůstávala po něm hořká pachuť, stud a hlavně pocit, 
že jsem strašná matka, která situaci absolutně nezvládla.


