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Žena se lvem

Zuzana Hloušková

Na pulty knihkupectví přichází Žena se lvem, první svazek čtyřdílné antologie českých a slovenských autorek 

fantastiky. Kniha je pojmenována podle tarotové karty Síla, která je často vyobrazována jako žena kráčející se 

lvem. První svazek zahajuje u nás naprosto unikátní projekt, za jehož vznikem stojí editorky Františka Vrbenská a 

Zuzana Hloušková, kterým se podařilo shromáždit přes 50 textů českých a slovenských autorek žánru fantastiky 

pro sbírku s ústředním zadáním: aby se vyhnuly genderovému klišé, které se často ve fantastické literatuře 

vyskytuje. Souvisí s tím např. pojem „dámy v chladničce“, zvláště oblíbené v oddechových žánrech, tedy i ve 

fantastice. Tyto ženské postavy jsou určeny k tomu, aby je hrdina zachraňoval, příp. aby svými půvaby vytvářely 

kulisu k jeho mužné odvaze či posloužily coby prémie pro vítěze. Speciálně ve fantastice se dostaly do kurzu 

ženy-válečnice do té míry, že jejich výskyt hraničí s opačným extrémem a stávají se znovu svého druhu rekvizitou. 

Kam se ale schovala skutečná žena?

Antologie proto čtenářům představí ženské hrdinky, jejichž pojetí není černobílé, naopak se jedná o silné lidské 

bytosti, schopné sledovat vlastní cíle, prát se s osudem, ale zároveň volit i neagresivní řešení. Neuškodí, jestliže 

protagonistou některých povídek bude mužský hrdina. V takovém případě je mu ženská postava rovnocennou 

partnerkou či protihráčkou a není pouze v pasivní roli erotického objektu. Kniha nabízí pestrou paletu všemožných 

fantastických žánrů a můžete se těšit na zajímavé hrdinky i hrdiny, kteří se vymykají známým klišé a bojují 

především svou vnitřní silou. Do prvního svazku přispěly: Vilma Kadlečková, Karolína Francová, Lenona 

Štiblaríková, Dagmar Pirochová, Václava Molcarová, Miroslava Dvořáková, Lucie Lukačovičová, Dana Beranová, 

Zuzana Stožická, Jana Šouflová, Julie Nováková, Zuzana Hloušková, Hanina Veselá. Předmluvu napsal Martin 

Šust, doslovem knihu opatřila Františka Vrbenská. Antologii navíc doprovází sada originálních výkladových karet, 

vytvořených podle jednotlivých povídek a podoby autorek. Knihu můžete získat v síti velkoobchodu Kosmas a 

v dalších specializovaných prodejnách fantastické literatury. Druhý svazek s názvem Žena se sovou se již chystá 

a její vydání je naplánováno na červen 2017. Knihu si také můžete za zvýhodněnou cenu předplatit na webových 

stránkách nakladatelství Fortna: www.efortna.cz.
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