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Max Porter
Žal je to 
s křídly
dva malí kluci zažívají v londýnském domě nezměrný
žal po náhlé smrti matky. jejich zdrcený otec,
odborník na drsnou romantiku teda Hughese – básní-
ka, jehož svého času potkal stejný úděl –, před sebou
vidí pouze bezútěšnou prázdnotu. V okamžiku, kdy se
dá zoufalství krájet, však na scénu přilétá všetečný
Vrán: sentimentální pošahanec, léčitel a chůva,
tlučhuba a šejdíř. a znalec v oboru osiření, jehož
přitahují truchlící, kterým vyhrožuje, že je neopustí,
dokud ho budou jenom trochu potřebovat.

Výjimečný debut Maxe Portera – dílem novela a dílem
báseň v próze, zčásti mučivý trojhlas a zčásti úvaha
o posledních věcech člověka – slučuje otcovskou
něhu, soucit a stylistickou bravuru v oslnivý

výsledek. jeho kniha, plná překvapivého humoru i bezohledných pravd, se dá přečíst
během několika hodin, ale její účinek působí zázračně a dlouho – déle než zármutek sám.
Překlad jana jašová
Vázaná, 136 stran, 218 kč, IsBN: 978-80-7335-519-7, eaN: 9788073355197

https://www.leda.cz/titul-detailni-info.php?i=698

Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na následující straně
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Kniha je velmi krátká: má málo přes sto
stránek. Byl to záměr, nebo to tak prostě
„jen vyšlo“...? 
Život je krátký, chtěl jsem tedy napsat také
něco krátkého.  Ale jde o projekt, který nosím 
v hlavě hodně dlouho. V podstatě,  až kam má
paměť dohlédne. Někdy mi to přijde, jakoby  se
malé přítoky – má četba, psaní, rodinný život,
pracovní kariéra – spojily v jeden velký proud,
na jehož konci je kniha.  

Souvislost vaší knihy s knihou vynikajícího
anglického básníka Edwarda James Ted
Hughese (1930 – 1998) Crow: From the Life
and the Songs of the Crow, kterou napsal po
smrti své ženy americké básnířky Sylvie
Plathové, je víc než zjevná. 
Ano. Otec v mé knize je Crowem zaujatý 
v takové míře, že v jeho osudu vidí paralelu se
svým údělem. Ale nic není ve skutečnosti
stejné. Táta a chlapci prožívají po smrti matky
svůj osud. Podobná může být symbolika. Vrán
jako hloubka Hughesova zármutku a otcova
zoufalství. 

Jak se vyvíjel váš vztah k Tedovi Hughesovi
a démonu jménem Vrán během vašeho
psaní?
Původně jsem si myslel, že bych to mohl udělat
jako grafický román. Vytvořil jsem grafickou
báseň, a trvalo mi to věky a stále jsem neměl
dost kreseb. Také jsem předpokládal (pra-

vděpodobně správně), že bych tím Hughe-
sovou poezii jen napodobil, a já chtěl  napsat
vlastní dílo o dětství, o manželství,  o smutku. 
Bránil jsem se tomu, aby se hlas démona Vrána
usídlil v mé hlavě. Já se potřeboval osvobodit
od Hughese. Pokusit se zachytit ošklivost 
a anti-poetické vyznění Hughesova démona  by
bylo zničující. Jako zajímavější se mi jevila
vzpomínka, nebo jeho případné odmítnutí.
Strach, šok a úzkost, to jsem připsal otci, abych
zaplnil prostor v jeho zlomeném životě. Hughe-
se mám rád, nicméně jsem napsal knihu 
o čtenáři básní, ne o básníkovi. 

Jak vás ovlivnilo setkání s přítelem vašeho
dávno mrtvého otce? Byl to skutečný
impuls pro napsání románu?
No, často se mi to vracelo, a já si to nechtěl
připomínat. Uvědomil jsem si, že v každém
příběhu existuje nejen mnoho pravd, ale i lží.
Přemýšlel jsem o zodpovědnosti, rodičovství 
a najednou jsem zcela jasně viděl, co otec dělal
pro rodinu. Jakou terapeutickou roli sehrával,
jak inspiroval. A v ten moment mi bylo jasné, že
o tom musím napsat knihu.
Jak se cítíte jako editor vydávající vlastní
knihu? 
Když jsem ji psal, tak jsem nepřemýšlel o tom,
že ji vydám. Bylo to mé soukromé potěšení.
Zjevně nešlo o pokus, dostat se do nějakého
autorského povědomí. 

Max Porter se narodil v ro-
ce 1981 v High Wycombe,
navštěvoval místní státní
gymnazium a poté studoval
dějiny umění  v Courtauldu 
v Londýně. Po absolutoriu
získal několik pracovních
míst, jedním z nich bylo 
v období Vánoc v knihku-
pectví Hatchards v Picca-
dilly. Když zde jeho pracovní
smlouva skončila, přijal na-
bídku pracovní pozice ve
společnosti Waterstones.
Porter otevřel novou po-
bočku v Holland Parku, ná-
sledovala další na Fulham
Road, v roce 2009 získal
ocenění Young Bookseller
of the Year. Volný čas tráví
recenzováním rukopisů. 
Nedlouho po dokončení
svého prvního románu se
sešel na pracovním obědě 
s nakladatelským redakto-
rem. Dostali se i na jeho
autorskou práci a redaktor
Portera vyzval, aby mu ru-
kopis poslal. A tady začala
cesta románu Žal je to 
s křídly na svět. 

Na konci
velkého
proudu je
kniha...



David Foenkinos 
ZáhaDa henriho Picka
crozon je městečko na západě Bretaně - právě tam místní knihovník, samotář a podivín,
inspirovaný richardem Brautiganem, založí knihovnu odmítnutých rukopisů. a knihovna se
zdárně plní… Po letech navštíví rodnou Bretaň mladá redaktorka věhlasného pařížského
nakladatelství, jejíž kariéra je na zářném vzestupu. na kontě má několik skvělých objevů,
poslední dobou to však poněkud vázne a objevila se i nějaká ta šlápnutí vedle… na jednom
z výletů se svým přítelem-spisovatelem narazí na v té době už trochu pozapomenutou
knihovnu odmítnutých rukopisů – a záhy v ní objeví majstrštyk, literární skvost, perlu mezi
knihami, napsanou jistým henri Pickem, místním výrobcem pizzy, jenž je už několik let po
smrti. když se vydají po jeho stopách, zjistí, že nic v jeho životě nenasvědčuje tomu, že by
kdy napsal jedinou řádku, kromě pohlednice, kterou kdysi poslal dceři na letní tábor. Jeho
dílo je ale zde a pomalu se z něj stává senzace literárního roku, kniha, která mnoha lidem,
od čtenářů po literární kritiky, zcela zpřevrátí životy… 

David Foenkinos s nadhledem a ironií zlomyslně míří do vlastních řad, zručně míchá sku-
tečné postavy s hrdiny fiktivními, přičemž ani podoba těch druhých s žijícími osobami není
náhodná, vtipně zobrazuje fungování literárního světa i jeho zákulisí a téměř spiklenecky do
příběhu pro čtenáře vsunuje odkazy na známá i méně známá literární díla a anekdoty ze
světa knih. 

Překlad: Danuše navrátilová
Vázaná, 264 stran, 298 kč, ean: 9788025723616

https://www.kosmas.cz/knihy/227314/zahada-henriho-picka/

Ukázka a rozhovor s autorem na následujících stranách

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
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V  roce 1971  vyšel  ame-
rickému  spisovateli  Ri-
chardu  Brautiganovi  ro-
mán  Potrat.  Jde  v  něm
o  poněkud  zvláštní  mi-
lostnou  zápletku  mezi
knihovníkem  a  mladou
ženou,  která  má  obdi-
vuhodné  tělo, ale hodně
kvůli  němu  trpí,  jako  by
existovalo  prokletí  krá-
sou.  Vida  –  tak  se
hrdinka  jmenuje  –,  vy-
práví, jak se kvůli ní zabil
muž  za  volantem;  řidič,
očarován úžasnou chod-
kyní,  jednoduše  zapo-
mněl, že je na silnici. Po

nárazu  se mladá  žena  rozběhla  k  autu.  Zakrvácený  řidič  jí  před
smrtí ještě stihl říci: „Jste tak krásná, slečno!“
Popravdě  řečeno, Vidin příběh nás zajímá méně než příběh kni-
hovníkův. Protože v tom spočívá zvláštnost tohoto románu. Hrdina
pracuje  v  knihovně,  která  přijímá  všechny  knihy,  jež  nakladatelé
odmítli  vydat.  Potkáte  tam  například  člověka,  který  přinesl  do
zdejšího  depozitáře  rukopis  poté,  co  přestál  čtyři  sta  odmítnutí.
Před očima vypravěče se  tak hromadí knihy všech žánrů. Lze  tu
vyštrachat  esej  Pěstování  květin  ve  světle  svíček  v  hotelovém
pokoji,  právě  tak  jako  kuchařku  receptů  na  jídla  sesbíraná
v  Dostojevského  románech.  Takovéto  uspořádání  má  úžasnou
výhodu: místo v regálech si vybírá sám autor. Než si najde svoje
místo  v  této  podobě  antiodkazu  pro  potomstvo,  může  se  toulat
mezi  stránkami  svých  prokletých  kolegů.  Naproti  tomu  rukopisy
zaslané poštou se zásadně nepřijímají. Dílo, které nikdo nechtěl,
musí  přinést  autor  osobně,  jako  by  tento  akt  symbolizoval  vůli
k poslednímu a konečnému rozloučení.
O několik let později, v roce 1984, spáchal autor Potratu v kaliforn-
ském Bolinasu sebevraždu. K Brautiganovu životu a k okolnostem,
jež ho přiměly, aby si na něj sáhl, se  ještě vrátíme, ale prozatím
zůstaneme u knihovny zrozené z jeho fantazie. Na samém počátku
devadesátých  let  20.  století  dostala  tato  představa  konkrétní
podobu.  Jeden  vášnivý  čtenář  založil  na  Brautiganovu  počest
„knihovnu odmítnutých knih“. Tak se ve Spojených státech zrodila
Brautigan Library, útočiště pro osiřelé knihy, jež si neosvojilo žádné
nakladatelství.  Najdete  ji  ve  Vancouveru  ve  státě  Washington.
Brautigana by skutek jeho fanouška jistě dojal, ale víme opravdu,
co  cítí  zesnulí?  O  založení  knihovny  referovalo  mnoho  deníků
a mluvilo se o něm i ve Francii. Knihovník v bretonském Crozonu
zatoužil učinit přesně totéž. A tak v říjnu 1992 založil francouzskou
verzi  knihovny  odmítnutých.  Informace  o  činnosti  této  knihovny
najdete  snadno  na  internetových  stránkách  www.thebrautiganli-
brary.org.
Jean-Pierre  Gourvec  byl  hrdý  na  tabulku,  již  si  příchozí  mohli
přečíst  u  vchodu  do  jeho  knihovny.  Byl  to  Cioranův  aforismus
a vyzníval ironicky, uvážíme-li, že Gourvec nikdy neopustil Bretaň:

„Paříž je ideální místo k prošvihnutí života.“
Gourvec patřil  k  lidem, kteří upřednostňují  rodný kraj před vlastí,
aniž  se  proto mění  v  nacionalistické  fanatiky.  Jeho  vzhled  dával
tušit  spíše  opak:  svou  šlachovitostí,  výškou,  výraznou  na-
červenalou  pigmentací  a  krkem  zbrázděným  naběhlými  žilami
okamžitě  navozoval  představu  tělesného  místopisu  cholerické
povahy. Neprávem. Gourvec  byl  rozvážný  a moudrý  a  slova  pro
něho měla smysl a účel. Stačilo strávit pár minut v jeho společnosti
a první, falešný dojem se rozplynul: ten člověk vzbuzoval dojem, že
je spořádanost sama.
Gourvec  tedy  přerovnal  regály  tak,  aby  v  zadní  části  městské
knihovny  vyšetřil  místo  pro  veškeré  rukopisy  toužící  po  útulku.
Všechno  to  stěhování  mu  připomnělo  tento  výrok  Jorge  Luise
Borgese: „Brát si knihy z knihovny a vracet  je na místo znamená
unavovat  police.“  Dnes musejí  být  úplně  vyčerpané,  pomyslel  si
Gourvec  s  úsměvem.  Vtipkování  vzdělance,  navíc  vzdělance
osamělého.  Tak  vnímal  sám  sebe  a  nebyl  daleko  od  pravdy.
Gourvec  neoplýval  společenským  nadáním,  jen  vzácně  se  smál
stejným věcem jako jeho rodáci, ale uměl se přinutit k vyslechnutí
vtipu. Čas od  času dokonce  zašel  na pivo do hospody na  konci
ulice,  poklábosil  si  o  všem  a  o  ničem,  hlavně  o  ničem,  říkal  si,
a v těch úžasných chvílích kolektivního vzrušení dokázal přijmout
pozvání  na  partičku  karet.  Nevadilo  mu,  když  si  o  něm  ostatní
mysleli, že je jako oni.
O  jeho  životě  se  vědělo  málo,  snad  jen  to,  že  žije  sám.  V  pa-
desátých  letech  se oženil,  ale manželka ho po několika  týdnech
opustila. Nikdo  nevěděl  proč. Říkalo  se,  že  se  s  ní  seznámil  na
inzerát:  než  se  setkali  osobně,  dlouho  si  dopisovali.  Byla  tohle
příčina nezdaru jejich manželství? Gourvec možná patřil k mužům,
jejichž  plamenná  vyznání  se  dobře  čtou,  k  mužům,  pro  něž  se
všechno  opouští,  ale  z  jejichž  krásných  slov  se  nevyhnutelně
vyklube zklamání. Některé zlé jazyky tehdy šuškaly, že manželka
mu utekla tak rychle, protože byl impotentní. Správnost této teorie
se zdá málo pravděpodobná, ale když je psychika složitá, lidé se
rádi  utíkají  k  tělesnému  základu.  Tajemství  Gourvekovy  citové
epizody tedy nikdo nerozlouskl.
Nebylo  známo,  že  by  po  manželčině  útěku  udržoval  trvalou
známost,  a  děti  neměl. Těžko  lze  tedy  zjistit,  jaký  sexuální  život
vedl. Mohli  bychom  si  ho  představovat  jako milence  opuštěných
žen,  ve  společnosti  paní  Bovaryových  tehdejší  doby.  Některé
zřejmě hledaly mezi regály víc než uspokojení romantického snění.
Ve společnosti muže,  jenž uměl naslouchat,  jelikož uměl číst, se
dalo  uniknout  jednotvárnému  životu.  Pro  tyto  domněnky  však
neexistuje žádný důkaz. Jistá  je  jen  jedna věc: Gourvekovo nad-
šení a zaujetí pro knihovnu nikdy nepolevilo. Každého čtenáře vítal
neobyčejně pozorně, naslouchal mu a pomáhal mu, aby si vytvořil
osobní  cestu  skrze  nabízené  knihy. Podle  něho  problém netkvěl
v tom, zda čteme rádi, nebo neradi, ale zda dokážeme najít knihu,
která se hodí právě k nám. Všichni se můžeme zamilovat do čtení,
pokud se nám dostane do ruky  ten správný román,  ten, který se
nám bude líbit, který nás osloví a od kterého se už nebudeme chtít
odloučit. K dosažení tohoto cíle vyvinul zdánlivě až paranormální
metodu: pozorně si prohlédl každého čtenáře a z  jeho  tělesného
vzezření odvodil, jakého autora potřebuje.

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz



Jméno Foenkinos nezní moc francouzsky. Jaký je jeho původ?
Řecký.
Proč jste si nezvolil pseudonym?
Protože jméno Foenkinos mně přijde pro spisovatele víc než vhodné.
(směje se)!
Takže si myslíte, že existují jména, která jsou typická pro spiso-
vatele a další, jejichž nositelé jsou předem ztraceni?
Ach ano ... ano! například vám mohu říci, že Michel Houellebecq by
těžko udělal stejnou kariéru se svým skutečným jménem Michel
Clément.
Prozraďte nám něco o sobě...
Studoval jsem literaturu na Sorboně a jazz na hudební škole v Paříži.
Několik let jsem učil hrát na kytaru a snažil se založit kapelu, ale
nedařilo se mi to...
Proč? 
Protože jsem nenašel dost dobrého baskytaristu, tak jsem to vzdal a
stal se spisovatelem (směje se)! 
Co předurčuje knihu k úspěchu? Je to jen téma...? 
Román Erotický potenciál mé ženy (česky Argo, 2008) byl velmi
úspěšný i v zahraničí. Zabývá se absurditou, smyslovou fascinací.
Něžnost (česky Argo 2012) je úplně jiná kniha a našla si také hodně
čtenářů v několika zemích. Téma tedy nerozhoduje. Proto jsem také
nikdy nepsal podobně tematicky zaměřenou knihu dvakrát. Ale tituly
jednoho autora musí mít nějakou vnitřní logiku. Měly by být rozpoz-
natelné. 
Ano, to určitě platí pro vaše knihy. Máte zvláštní styl, vybral jste
si ho záměrně, nebo jste k němu dospěl v průběhu tvorby? 
Pro autora je obtížné vytvořit vlastní styl. U mě se vyvíjel od prvních
knih. Ale nemusí to platit obecně, u každého je to jiné. Mě baví na
rukopisu pracovat. Přepisuji ho třeba desetkrát a tím se utváří speci-
fický styl. 

Jedna vaše literární postava považuje za štěstí, že má šéfa,
který věří v její literární potenciál a podporuje ji. Kdo hraje tuto
roli ve vašem životě?
Nikdo zvlášť. Ale někdy stačí jediný člověk, který vám věří, aby vám
to dodalo potřebnou sumu sebevědomí.... 
Jaká je nejlepší vzpomínka autora Davida Foenkinosa?
Je jich mnoho, ale nedávno to byl den, kdy jsem viděl plakát na svůj
film po celé Paříži. Opravdu mě to potěšilo.
Vašeho románu Něžnost se prodalo přes milion výtisků. Jak to
změnilo váš život? 
Myslím, že nijak. Propadnout pošetilosti by byl přehnaný luxus. Spíš
mě to vybudilo přemýšlet o budoucích projektech. 
Necítil jste ani tlak, že svou příští knihou nesmíte zklamat?
Ne, ne opravdu ne. Samozřejmě jistá zodpovědnost tady je. Jsem

šťastný, když má moje kniha příznivý ohlas. Ale nemyslím na to od
rána do večera. Když jsem psal Něžnost, tak jsem také nekalkuloval
s počtem prodaných výtisků. Jediný tlak, který pociťuji, je najít dobrý
nápad pro budoucí knihu. 
Máte nějaké návyky při psaní?
Baví mě psát jinde než doma. Úplně nejvíc ve vlaku. Někdy se
vydám na druhý konec Francie, abych si užil co nejvíce času na kole-
jích.  
Jaká je podle vás budoucnost knihy? 
Ve střednědobém horizontu jsem optimista. Ale později to bude
komplikované. Znepokojující to může být zejména pro knihkupce,
knihovny. Stále více přibývá těch, kteří si knihy stahují z internetu.
Zatím se dá těžko odhadovat, jak bude tento trend pokračovat.  

(Ze zahraničních pramenů)

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Stačí jediný
člověk, který
vám věří...
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gershom Scholem 
HlaVNí PRoUDY
ŽiDoVSKé MYStiKY
Scholemovy Hlavní směry židovské mystiky jsou
dnes už klasickou oborovou prací, již ocení nejen
odborníci – hebraisté, religionisté či historici
filosofie; jelikož autor vykládá látku systematicky,
přehledně a čtivě, dílo je přístupno i širší kulturní
čtenářské obci. Kniha vyšla nejprve v anglickém
autorizovaném překladu již v roce 1941 (Shocken
Publishing House) a v němčině pak pod titulem Die
jüdische Mystik in ihren Haupströmungen v roce
1957 v nakladatelství Suhrkamp. Dílo bylo pak
přeloženo do řady jazyků a znovu a znovu vydáváno
v němčině a v angličtině. Mezi českými hebraisty ji
vysoce oceňoval např. prof. Vladimír Sadek – např. 
v jeho knize Židovská mystika (2003), v níž se
zabývá převážně kabalou, je na Scholema
mnohokráte odkazováno. 
Překlad: Martin Machovec
Vázaná 560 stran, 498 Kč, eaN: 9788025724309

https://www.kosmas.cz/knihy/234110/hlavni-smery-zidovske-mystiky/

Kendži Mijazawa
Noc Na galaKticKé
ŽelezNici
Kendži Mijazawa je autorem pohádkových povídek
zasazených do snového světa plného nadpři-
rozených postav a nevšedních dobrodružství. V jeho
osobitých dílech podobně jako kupříkladu v Malém
princi si to své najdou všichni od mladých čtenářů
až po ty starší a náročnější, protože jde o líbivé
příběhy protkané alegoriemi a ponaučeními. tato
sbírka obsahuje výběr z pohádek, které provázejí již
několik generací japonských čtenářů a jsou i dnes
stále překládány do mnoha dalších světových
jazyků. Své jméno získala podle Mijazawova ústřed-
ního díla Noc na galaktické železnici, jež vypráví 
o mladém chlapci giovannim, který se už dávno
před Malým princem vydal na cestu po hvězdách,
aby nalezl význam pravého štěstí. Kromě toho 
v tomto souboru najdete taktéž kratší příběhy 
s neméně půvabnou atmosférou, jejichž ústředními
motivy jsou například dospívání, nesmyslnost války či význam píle a úsilí. 
Překlad: Petr Kabelka, ilustrace: Milan Malík
Vázaná, 256 stran, 298 Kč, eaN: 9788025723982

https://www.kosmas.cz/knihy/226671/noc-na-galakticke-zeleznici/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde



Jiří Žáček
Milan Janáček
Maličkosti 
z lásky 
Maličkosti z lásky jsou čtyř-
verší, ve kterých Jiří Žáček
zkřížil lyriku s humorem, smy-
slnou lásku s každodenním
koloběhem, citové prožitky 
s hledáním pravdy. taková
čtyřverší jsou jako střípky, ve
kterých se zrcadlí svět.
Maličkosti z lásky jsou jako
akordy — rychle a jasně 
v nich zazní, co milujeme 
a bez čeho bychom nedokáza-
li žít.

Maličkosti z lásky jsou všední, zdánlivě bezvýznamné věci, které nás provázejí
celý život. stejně tak i chvíle, kdy jsme se osudově zamilovali, jsou pro nás
významnější než války nebo živelní katastrofy, určující běh světa. Maličkostem
dává básník důsledně formu čtyřverší. Dokáže v nich zachytit, co nás z lásky
provází od kolébky do hrobu. Žáčkovým velkým pomocníkem v této kapesní
knížce je malíř Milan Janáček. V jeho pastelech je nová barevnost skrývající
čtvrtý rozměr našich prožitků a zkušeností.  stojí za to milovat všechny ma-
ličkosti a nebrat život příliš vážně, protože beztak z něj nevyvázneme živí.

Vázáno, 48 stran, 99 kč, isBN 978-80-7244-419-9

http://www.sulc-svarc.cz/home&type=kniha&id=103a32B02Ba83a8aC12582160049B417

Ukázky na následující straně

www.sulc-svarc.cz

Zakoupit můžete zde

Láska 
je odpověď, 

ale nikdo neví,
na jakou
otázku.



„Přece nemůžeš psát jen samé maličkosti!“ vytkl mi jeden z mých přátel. Tehdy jsem
se rozhodl napsat poému nebo cosi na ten způsob, abych mu, i sám sobě, dokázal, že
to umím také. Tak dlouho jsem se chystal na poému, až jsem se pustil do čtyřverší.
Takže opět maličkosti. Momentky. Lyrické epigramy. A proč ne? Proč by čtyřverší
nemohlo být střípkem, v němž se zrcadlí svět? Stačí ovládnout umění zkratky a ná-
povědi. Ale to je právě to nejtěžší!
— ——— —
Čtyřverší je akord, který zazní a odezní tak rychle, že ho rozptýlená čtenářova fantazie
vůbec nemusí zaznamenat. Jsou témata, pro něž se čtyřverší zdá být příliš těsné.
Mnohokrát jsem podlehl pokušení připsat další sloku — a pak jsem ji škrtnul. Anebo
nechal a škrtnul první. Anebo škrtnul obě a napsal třetí. Připadá mi, že jsem víc škrtal,
nežli psal. Ale něco přece zbylo. Akordy. Maličkosti z lásky.

Jiří Žáček

www.sulc-svarc.cz
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jan Rybář, josef Beránek
Deník  
venkovského faráře
V knižním rozhovoru P. Jan Rybář vypráví 
o světlých i stinných stránkách života pří-
mo a bez zbytečných ohledů. Pamatuje 
hrůzy 2. světové války, divoké odsuny, 
nástup komunistické totality, vězení i per-
manentní dohled StB. Pamatuje ale také 
naděje, které vyvolal II. vatikánský koncil 
a návrat svobody v roce 1989. A evange-
lijní svobodu a humor si při vší pokoře 
nenechá vzít, ba naopak rád je bude sdí-
let se všemi čtenáři.
Váz., 248 s., 248 Kč

Ondřej Podavka
ZDeněk Brtnický  
Z valDštejna 
Učený šlechtic a jeho deníky z cest
Kniha o životě Zdeňka Brtnického z Vald-
štejna (1582 –1623) je napsána na základě 
deníku tohoto moravského šlechtice. Au-
tor věnuje pozornost  jak intelektuálním 
a uměleckým zájmům Zdeňka Brtnické-
ho, tak i síti kontaktů, které si vybudoval 
na svých cestách, ale i jeho luteránskému 
náboženskému zázemí. Epilog knihy sle-
duje zapojení šlechtice do stavovského 

povstání na Moravě v roce 1619. Po Bílé hoře byl uvězněn na Špil-
berku, kde záhy nato zemřel. Edice Velké postavy českých dějin.
Váz., 272 s., 298 Kč

Amor Towles
PraviDla ZDvořilosti
Poslední večer roku 1937. Pětadvacetiletá 
Katey s kamarádkou Eve oslavují Silvestra 
v mizerném baru na Manhattanu. Náho-
da jim přivede do cesty Tinkera Greye, 
charismatického  a  úspěšného banké-
ře, který  je uvede do elegantního svě-
ta newyorské smetánky. Omamná jízda 
mezi swingovými kluby, koktejly a luxus-
ními restauracemi má však tragické ná-
sledky. Román připomíná dílo F. Scotta 
Fitzgeralda. Váz., 352 s., 348 Kč

V akci Velký knižní čtvrtek vyjde 15. 3. další román Amora Towlese 
Gentleman V moskVě, kterého se ve světě prodalo již více než 
milion výtisků.

Michal Macháček
Gustáv husák
Gustáv Husák – přesvědčený komunista, 
vězeň i muž přitahovaný mocí. Jeho jmé-
no je nejsilněji spojeno s obdobím tzv. 
normalizace 70. a 80.  let, kdy přicháze-
la na svět generace „Husákových dětí“. 
Kniha vychází z výzkumu dosud nezná-
mých pramenů z českých, slovenských 
a ruských archivů i materiálů z rodinné-
ho archivu. Je první ucelenou monografií 
posledního komunistického prezidenta 
nejen v české produkci.
Váz., 632 s., 596 Kč

Panagiotis Agapitos
BronZové oko
Soluň roku 833. Příběh soluňských klášte-
rů a vražd protkaných rudým hedvábím 
jako z pera Umberta Eca.  Další ,,byzant-
ský příběh s tajemstvím“ s hodnostářem 
císařského dvora Leonem přibližuje málo 
známou dobu a kulturu. Leon se stává 
svědkem hádky mezi dočasným místo-
držícím a jeho manželkou. Následujícího 
rána je místodržící nalezen zavražděný 
a Leon se ujímá vyšetřování. Druhý díl 
trilogie, již vyšla Ebenová loutna. 
Váz., 224 s., 248 Kč

john Keats
Déšť Z Plané růže
V nepřekonaném překladu Hany Žantov-
ské znovu vychází výbor z básnického díla 
anglického romantického básníka Johna 
Keatse (1795–1821). Jeho život a dílo bývá 
srovnáváno s osudy a dílem K. H. Máchy, 
byť se tito básníci nikdy nemohli setkat. 
Výbor představuje nejznámější a nejpů-
sobivější Keatsovy básně, z nichž jmenuj-
me alespoň Předvečer svaté Anežky, Óda 
na slavíka, Homérovi, Endymion (úvodní 
verše) jako připomínku básníkova obdivu 
k řecké mytologii. 
Váz., 184 s., 228 Kč

Bronislav Ostřanský (ed.)
islamofoBie Po česku
Přední čeští islamologové, politologové, 
religionisté a další odborníci se pokusili 
hledat odpovědi na otázku, jak se v Čes-
ké republice zrodila tak silná islamofo-
bie. K tématu přistupují z různých úhlů, 
od rozboru stereotypů o islámu a musli-
mech, vztahu islamofobie a antisemitis-
mu, evropského a světového kontextu, 
místu islamofobie v paletě extremistic-
kých směrů v ČR, až po pohled na soci-
ální sítě a jejich vliv na utváření islamo-
fobních názorů. 
Brož., 296 s., 348 Kč

Radkin Honzák
Psychosomatická  
Prvouka
V knize o vztahu lidského těla a duše se 
významný český psychiatr věnuje celé-
mu spektru témat: emocím,  léčbě bo-
lesti, nejnovějším studiím o „útrobním 
mozku“, o účincích spánku, o komuni-
kaci mezi lékařem a pacientem a dalším. 
MUDr. Honzák v knížce, která je určena 
jak  laické, tak i odborné veřejnosti, se 
snaží ukázat,  jak jsou pro léčení nemo-
cí důležité i faktory sociální a psycholo-
gické.
Váz., 336 s., 348 Kč

Při nákupu v expedičním skladu– slevapro jednotlivce 20% I na www.ivysehrad.cz – sleva 15% 
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Jaap Robben
BIRK
Devítiletý Mikael Hammermann žije se svými rodiči
na malém, vzdáleném ostrově. Ostrovní idyla se však
rychle rozplyne ve vlnách chladného moře, v nichž
umírá otec rodiny Birk, když zachraňuje svého to-
noucího syna. Ten se totiž navzdory všem zákazům
rodičů vrhá za fotbalovým míčem. Mikael tyto okol-
nosti zatají a dospívá nejenom s pocitem viny, ale
hlavně příliš rychle – jeho matka Dora totiž nedokáže
ztrátu milovaného muže psychicky vstřebat. Po Mi-
kaelově přiznání jako by svého syna, jenž se rok od
roku více podobá Birkovi, zapřela. Izolace, která je
po smrti manžela na opuštěném ostrově tak
hmatatelná, ji vede ke společensky nepřijatelným
krokům. Tísnivý začátek knihy a všednodenní lehkou
tíhu tak vystřídají mnohem intenzivnější závěrečné
pasáže.

Birk je klenotem současné světové prózy. Robbenův
jazyk projasňuje bezútěšné situace a intimní momen-
ty oslabených duší.

Přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková
Vázaná, 208 stran, 248 Kč, EAN: 9788074298943

https://www.kosmas.cz/knihy/234740/birk/
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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Jelikož musíme vyprázdnit pasti,
obeplouváme ostrov na dřevěné
loďce. Mezi prkny na dně proudí
dovnitř tolik vody, že ji musím
téměř nepřetržitě vylévat ustři-
ženou krabicí od mléka. „Tahle
je na hadry,“ řekl Karl, když do ní
zavěšoval přenosný motůrek.
„Ale nemusíme daleko vod bře-
hu.“ Loďku zastaví všude tam,
kde z vody čouhá stvol rákosí
nebo větev s polystyrenovou
kostkou, zatímco motor koktavě
vrčí dál. Karl se pohybuje jako
hromotluk, takže se nebezpečně
houpeme, protlačí se kolem mě
a naříkavě si klekne. Pravačka
s vyhrnutým rukávem zmizí pod
vodou, vyzvedne nahoru lano,
a tím vytáhne past. Úhoře v ní

chycené vypustí na dno loďky. Kroutí se jako živé špagety. Uhýbám
před nimi nohama, Karl si na ně normálně stoupne. Ve vodě před
domem paní Augustové nastražil dvě pasti. Dívám se nahoru
na okno, za kterým je mé mládě. Karl se taky dívá na dům a vrtí
hlavou. „Co s tím naděláš. Ty potvory všecko poserou.“ Mezi koleny
drží řídicí páku, aby vlny nehodily naši loďku na skály. Z náprsní
kapsy si vyndá nový balíček tabáku. Když ubalí sobě, automaticky
natáhnu ruku. Lakotně se podívá na plný balíček. „No dobře,“
vzdechne. „Ale jen jednu.“ Hodí mi ho. „Příště si přines vlastní
žváro, Hammermánku.“ Mlčky stáčím cigaretový papírek a zapálím
si, výsledek připomíná spíš trychtýřek než cigaretu. „Jo, tam bylo
vždycky dobře.“ Karl se zařehtá. „Kdyby zdi uměly mluvit.“ „Co by
asi řekly?“ „Všecko možný.“ Jazykem si navlhčí rty. „Vo tom ty už
víš ažaž.“ Najednou motor ztichne. Karl vstane a párkrát trhne za
šňůru, dokud motor zase nenaskočí. Vztekle otáčí pákou plynu,
kolem nás se vznáší šedivý čoud. O příď šplouchají vlny. „Víš, co

jsem jednou zkoušel?“ zeptá se Karl. „Ne.“ „Před pár lety jsem
kolem baráku rozvěsil za pařáty mrtvý racky, abych ty mrchy
zastrašil. Jenže voni se nebojí ničeho.“ Když jsem viděl ty racky
rozvěšené tady na okapu a ve stromech, myslel jsem si, že to Karl
udělal, aby odsud vyhnal mě. Jak se houpali ve větru, vypadalo to,
že létají, peří měli špinavé a vytřeštěné oči zastřené jako tělo
medúzy. Troufnul jsem si kolem projít, až když se rozložili
a na větvích visely jen provázky. Karl vzdychne. „Škoda, že tu nikdo
nechce bydlet.“ „Jak to myslíš?“ „Poptával jsem se párkrát
po městě. Jenže…“ Posmrkne a zavrtí hlavou. „Třeba bych ho měl
nabídnout zadara, jen za vopravu, aspoň by se sem někdo
nastěhoval.“ Tělem mi projede výboj. „To nejde!“ „Co nejde?“ „Já
nechci, aby se tam někdo nastěhoval.“ „Ty vo tom tak rozhoduješ.“
„Je to můj dům.“ „Tvůj dům?“ „Chodím tam a táta tam taky chodil.“
„Nejdřív to byl Pernillin barák, a když zaklepala bačkorama, tak to
celý připadlo mně.“ „Vždyť to nebyla tvoje stará!“ „Kdo to říká?“ „Ty
sám.“ „Všechno tam jen hnije. Když z toho pudou vytřískat prachy,
tak to udělam. A jestli se najde nějaká pěkná samička, která to bude
chtít zadara, tak pro mě za mě. Se budu moct na vostrově kochat
dvěma samičkama.“ „Ten dům je můj.“ Hlas se mi třese. „Tam nikdo
nesmí.“
„Co ty máš v tý barabizně co pohledávat?“ „Do toho ti nic není.“ „No
tak to prr. Heleďse, já nemám nic proti tomu, aby sis tam sem tam
zašel, ale ten barák je můj. Až najdu někoho, kdo tam bude chtít
bydlet, tak se s tím budeš muset smířit.“ Mám na krajíčku, ale
mrkám tak dlouho, dokud slzy nezmizí. „Je ti to jasný?“ Chci Karla
něčím praštit po palici, strčit ho do vody tak, aby se mu ruka dosta-
la do roztočeného šroubu motoru. „Ten dům je můj,“ řeknu potichu.
„Neslyším, co povídáš, kámo, ale mám za to, že jsem mluvil jasně.“ 
‥. Motůrek s námi dobublá k dalším pastím. Příliš dlouho jsem
nevyléval vodu, tak se v loďce udělala louže, ve které se kroutí
úhoři. Párkrát do ní ponořím krabici od mléka, ale z úhořího slizu se
mi zvedá žaludek a vůbec mě rozčiluje. Některým vidím špičaté
zoubky, oči jako špendlíky. Hnusný mrchožrouti. Jednoho úhoře
přišlápnu patou holiny a rozmáčknu mu hlavu. Zbude z ní krvavá
kaše s otiskem mé podrážky. 



http://www.ivysehrad.cz/

Váš román Birk se okamžitě po svém vydání dočkal mi-
mořádných poct. Získal Cenu za literaturu Dioraphte, cenu
holandských knihkupců, zařadil se do žebříčku nejprodá-
vanějších knih a ve výčtu by šlo pokračovat. Jak vzrušující to
pro vás bylo napsat tak zralý debut? 
Téma jsem nosil dlouho v hlavě a zhruba rok přemýšlel o tom, zda
bude nosné na knihu, zda bude pro čtenáře, najdu-li vůbec nějaké,
zajímavé. Nevěděl jsem, jestli vůbec dokážu román napsat. Když
jsem se odhodlal sednout k počítači, mé rozpaky postupně odcháze-
ly a já cítil, že do textu přechází hodně ze mě. Začalo to být vzrušu-
jící….
Je Birk opravdu román pro dospělé?
Zjistil jsem, že hranice mezi dětstvím a dospělostí  není ostrá. I dítě
může porozumět Kafkovi. Zrovna tak téma smrti není pro dítě tabu.
Ať píše autor pro jakoukoli věkovou kategorii, musí se vyjadřovat
jasně, musí být opravdový. A to je jedna z důležitých podmínek, aby
byla literatura nejen zábavou, ale uměním. 
S reálnými příběhy se vydává čtenář po pěší stezce s mapou tras,
podle níž se před ním otevřou různé pohledy na skutečnost i skrytá
místa. Spisovatel se před ním vydává do tmavého lesa a neví, co ho
tam čeká.
Vaše kniha evokuje atmosféru filmového dramatu. Mohl by být
román Birk zfilmován? 
Je to zajímavé, a byl bych rád, kdyby se toho někdo chopil. Mně je
celkem jasné, jak by postavy a exteriéry měly ve filmu vypadat.
Názor, že kniha by byla vhodná jako filmový námět, neslyším
poprvé. Je to pravděpodobně kvůli dialogům. Má divadelní zku-
šenost mi jistě pomohla při jejich psaní. Hodně jsem přemýšlel, jak
bych se sám choval, kdybych byl románový chlapec. K podobě
matky mě  inspiroval známý portrét ženy vynikajícího malíře Luciana
Freuda. Při pohledu na jeho obraz, jsem si najednou uvědomil, že
přesně odpovídá charakteru, který jsem jí chtěl dát.
Pravidelně mluvím s lidmi, které tento příběh opravdu vnitřně silně
zasáhl. Ptám se jich, jestli bylo správné, že jsem vše popsal tak
otevřeně. Většinou mě ujišťují, že ano. 
Myslel jste na to, že budete spisovatelem už v dětství, nebo jste
měl nějaký jiný sen?
Jako dítě jsem nevěděl, že knihy musel někdo napsat. Jejich
existence mi přišla naprosto normální. Stejně tak jsem nepřemýšlel
o původu mléka, že ho dává kráva, ale že se dá koupit v su-
permarketu. Chtěl jsem být archeolog, a mohl bych vyjmenovat i ně-
které další typické klukovské  profese. A pak jsem začal psát básně.
Četl jste hodně jako dítě a jaké byly vaše oblíbené knihy?
Četl jsem ty nejlepší knihy, například od Roalda Dahla nebo jsem se
hodně vracel ke knížce Kopzorgen od Franka Groothofa.

Jste také herec. Je to výhoda pro spisovatele?
No, výhoda? Nevím. Divadlo mám opravdu rád. Psaní je tiché, sám
sedím za stolem nebo v rohu muzejní kavárny. Ale divadlo poskytuje
přímý kontakt s lidmi, což je někdy velmi příjemné.  
Co se vám líbí na psaní a co je méně zábavné?
Můžu být celý den intenzívně šťastný, když  objevím něco, co jsem
nečekal. To je skvělé. Ale také hrozné, protože někdy je v mé mysli
jen temnota. 
Odkud čerpáte nápady pro své knihy?
To se liší případ od případu. Když se rozhlížím kolem sebe, když
přemýšlím o tom, co se stalo, nebo co se chystá… Těch podnětů
přichází spousty, ale zdaleka ne všechny se dají využít.  
Když píšete novou knihu, máte chuť si přečíst i něco jiného, než
svůj rukopis? 
Velmi často je můj stůl plný románů, novin a časopisů. Poslouchám
hudbu. Když jsem žil ve městě,  zněla mi jako kulisa. Eliminoval jsem
tím ruch ulice. A vlastně jsem vždy četl i další knihy. Ne pro inspiraci,
ale kvůli soustředění. Je to pro mě taková meditace.
Pokud pracujete na nějaké knize, myslíte na určitého čtenáře
nebo cílovou skupinu, která si ji koupí? 
Ne, nemám tušení o cílové skupině, píšu, co se mi líbí.  Píšu to, co
chci psát. Pokud však mladší čtenář něčemu nerozumí, měl by se
zeptat. Může to být pro něho vzrušující. 
Píšu pro lidi obecně. Existují dědové a babičky ve věku přes
osmdesát let, kteří  mají rádi stejné příběhy jako šesti nebo devítileté
děti. A pak jsou věkové kategorie, které jsou mezi nimi. Píšu pro
všechny.
Spisovatelé rádi tvoří někde, kde nejsou rušeni. Máte i vy
takové místo? 
Mám malou podkrovní pracovnu. Těším se, že se po renovaci
našeho domu přestěhuji do větší místnosti, kam se mi vejde i knihov-
na. Rád také chodím psát do muzea, alespoň se trochu projdu.
Čemu dáváte přednost divadlu nebo psaní? 
Miluju obě profese a rád je střídám...
Které jsou vaše oblíbené knihy a autoři?
Kakmile se objeví kniha Elvise Peeterse, Karl Ove Knausgarda,
Barta Moeyaerta nebo Anneliesa Verbekea, okamžitě si ji koupím a
přečtu. A pak jsou spisovatelé, od nichž se už nové knihy
nedočkáme,  jako třeba  Roald Dahl. V knihovně mám všechna jeho
díla. 

(Ze zahraničních pramenů)

Hranice mezi dětstvím 
a dospělostí  je tenká

Jaap Robben je talentovaný holandský
autor (1984).  Píše básně,  povídky a ro-
mány pro děti i dospělé. Birk je jeho romá-
novým debutem. Známý je i jako herec.





První březnový víkend bude opět 
ve znamení knih!

Nakladatelé všech žánrů z celé České republiky představí novinky, a to nejzajímavější z knižní
produkce na 8. Ostravském  knižním  veletrhu na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Budou se zde prezentovat nejrůznější nakladatelství, vydavatelství a kulturní organizace města Ostravy jako je Knihovna města Ostravy,
Moravskoslezská vědecká knihovna a Česká televize. Mezi známými osobnostmi, které letos na knižním veletrhu vystoupí, budou
například Michal Viewegh, Ivona Březinová, Karin Babinská, Arnošt Vašíček, Václav Chaloupka, Sandra Vebrová, Kateřina Winterová,
Markéta Hejhálková, Eva Tvrdá, Tereza Salte a mnoho dalších.

Tématem pro letošní rok je Dětská kniha!
Na veletrhu bude mít také stánek nezisková organizace Celé Česko čte dětem, která se zaměřuje především na podporu čtenářské
gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného
čtení.
V rámci doprovodného programu bude vyhodnocena soutěž O nejhezčí básničku na téma „Moje rodina“. Jedním z porotců letošní
soutěže je významný a oblíbený český básník Jiří Žáček. Záštitu nad soutěží i nad celým veletrhem převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny a  generálním partnerem soutěže je Albatros MEDIA a.s.

Na letošním veletrhu  bude společně s neziskovou organizací Celé Česko čte dětem, probíhat sbírka dětských knih. Tyto knihy dále budou
předány dětem v nemocnicích, dětských domovech apod. 
Oblíbenost veletrhu mezi návštěvníky zvyšuje i skutečnost, že jej každoročně poctí svou
účastí i několik předních českých literátů a lingvistických odborníků. Také tento ročník
nebude výjimkou!
Nárok na zlevněné vstupné budou mít čtenáři Knihovny města Ostravy 
a Moravskoslezské vědecké knihovny, po předložení svého čtenářského průkazu. 

Souběžně bude probíhat výstava cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství 
a od soboty svatební veletrh Svatba. Všechny akce za jedno vstupné!
Více informací na www.cerna-louka.cz 

Otevírací doba:
2. – 3. 3.     10:00 - 18:00 hod.
4. 3.            10:00 - 16:00 hod.
Cena vstupného:
Dospělí                                    80,- Kč
Děti, studenti, důchodci, ZTP     50,- Kč
Hromadný vstup (pro školy) 20,- Kč
Platí VIP karta 2018


