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Už třicet let jsme na hlavu!   
                               
Nakladatelství Portál letos slaví 30 let své existence a k této příležitosti jsme pro všechny zájemce o 
naši činnost připravili stránku určenou přímo tomuto milníku www.uz30letjsmenahlavu.cz. Shrnuje 
přehledně vše, co dělá Portál Portálem a samozřejmě i v čem a proč jsme vlastně na hlavu. Mimo to 
tam najdete rozhovor se současným šéfredaktorem Martinem Bedřichem, dozvíte se, na jakých 
tematických pilířích stojí knižní produkce Portálu a blíže se seznámíte i s našimi autory. Do minulosti 
Portálu pak můžete nahlédnout v sekci historických fotografií anebo prostřednictvím sbírky 
zábavných faktů a statistik.  
 
Oslavy 30 let Portálu komplikuje současná pandemie, řadu připravovaných akcí jsme museli posunout 
či úplně zrušit. Ale nevzdáváme se, ani vydávání knih, ani oslavování:  
„Letošní rok měl být slavnostním rokem, v jehož rámci jsme chtěli v rámci řady akcí upozornit na to, 
co zde Portál za 30 let vytvořil a že se jeho energie zdaleka nevyčerpala. Nehrozí, že by stávající krize 
Portál jako takový ohrozila, na to je nakladatelství naštěstí dostatečně robustní a stabilní, ale 
rozhodně půjde o velkou ztrátu. Řada rozvojových projektů, které nás měly posunout zase o kus dál, 
se zastaví nebo přinejmenším výrazně zbrzdí, což je velká škoda. Přesto pevně doufáme, že to čtenáře 
zasáhne minimálně – přes všechny objektivní překážky dál pokračujeme ve vydávání knih, které se od 
nás očekávají,“ dodává k současné situaci jednatel a šéfredaktor Portálu Mgr. Martin Bedřich, Ph.D. 
 
Na podzim pro naše příznivce a širokou veřejnost chystáme ještě jedno velké překvapení. 
Podrobnosti si zatím necháme pro sebe, jinak by to nebylo žádné překvapení, ale pokud nám 
okolnosti budou přát, bude to unikátní a důstojné vyvrcholení oslav 30 let Portálu. 

 

Děkujeme našim čtenářům za přízeň a těšíme se na další společné roky s knihami z Portálu! 
 
Pro editora: 
Knižní nakladatelství Portál založila v roce 1990 Salesiánská provincie Praha. Za 30 let se Portál stal 
jedním z nejvýznamnějších českých nakladatelství. Svým specifickým zaměřením produkce oslovuje 
čtenáře, kteří se chtějí dozvědět aktuální a současně spolehlivé informace, cílem je produkovat 
kvalitní tituly. Renomovaní autoři, lektoři a redaktoři i profesionální vědecká rada jsou zárukou kvality 
a serióznosti knih i značky Portál. Knihy z Portálu jsou pomocnou rukou všem, kteří chtějí svůj život 
žít svobodně a odpovědně. 
Přehled našich knižních novinek, informace o seminářích či o Portálem vydávaných časopisech 
najdete na našem webu, podrobnosti o jednotlivých knihách, včetně ukázek, na e-shopu. 
Další informace o Portále získáte na profilech sociálních sítí facebook či instagram.  
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