
Číslo 

11
Ročník 29Pro

 týd
en 

od 
3. 4

.  d
o 8

. 4.
  20

18I N T E R N E T O V Ý  T Ý D E N Í K  P R O  O R I E N TA C I  N A K N I Ž N Í M  T R H U

UVnItŘ: Jo Nesbø MACBETH (rozhovor s autorem); Michael wolff oHeŇ a HnĚV 
(rozhovor s autorem); Hermann Hesse poZDnÍ prÓZY; Umberto eco JMÉno rŮŽe; dubnové tituly
alpreSSU; Cal newport taK DoBŘÍ, Že VÁS nepŘeHlÉDnoU (rozhovor s autorem); Marten
Stroksnes KnIHa o MoŘI (rozhovor s autorem); John Sandford, Ctein MISe SatUrn (rozhovor 
s autory); amor towles GentleMan V MoSKVĚ (rozhovor s autorem) a další

Nakladatelství
ARGO vydává

19
8 

K
č

29
8 

K
č

298 Kč

internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Více uvnitř
399 Kč

www.prah.cz
Více uvnitř

Další novinky, videa, rozhovory, recenze, aktuality na: http://denik-knihy.cz/

Cal 
newport
strany
9 – 11

Více uvnitřwww.euromedia.cz

399 Kč



Jo Nesbø: MACBETH
Macbeth je nejlepší policista, který kdy vedl
policejní oddělení jednoho severského města.
Jeho cílem je vyčistit město od korupce a po-
máhat lidem z drogové závislosti. Macbeth je
ovšem také bývalý feťák a podlehnout drogám
je snadné. Moc, peníze a respekt, to všechno
má, ale chce ještě víc. A neváhá pro to i zabí-
jet. Dá se ospravedlnit zlo a vraždy jako služba
veřejnosti?
Přeložila Jana Jašová
Vázaná, 544 stran, 399 Kč, ISBN: 978-80-7252-734-2

Jo Nesbø (1960) se proslavil detektivními příběhy s osobitým
a nekonvenčním kriminalistou Harrym Holem. Svou literární
dráhu odstartoval románem Netopýr, která mu přinesla
obrovský úspěch. Spisovatel za ni obdržel Rivertonprisen,
cenu udělovanou Klubem Riverton za nejlepší literární či
dramatický počin s kriminální tematikou, a Glasnøkkelen,
Skleněný klíč, skandinávskou cenu za nejlepší kriminální ro-
mán. Prozatím vyšlo jedenáct příběhů s Harrym Holem, na-
posledy to byl román Žízeň loni na jaře. Kromě toho vydal před
deseti lety thriller Hodejegerne (Lovci hlav), jenž byl posléze
zfilmován, v roce 2015 detektivní diptych Krev na sněhu 
a Půlnoční slunce: Krev na sněhu II a thriller Syn. Je také
autorem knih pro děti, v nichž jako hlavní postava vystupuje
potrhlý vynálezce doktor Proktor. Za svou tvorbu již získal
mnoho domácích i zahraničních literárních ocenění a jeho
knihy se dočkaly překladu do desítek jazyků.

Literární projekt Shakespeare 400, v jehož rámci se přední
světoví spisovatelé inspirují zápletkami a postavami klasických
her alžbětinského dramatika, je iniciovaný britským naklada-
telstvím Hogart. U nás knihy vydává nakladatelství Práh. 

www.prah.cz
Zakoupit můžete zde

Projekt
Hogarth
Shakespeare 

Jo Nesbø v literárním projektu Shakespeare 400

https://www.kosmas.cz/knihy/241380/macbeth/
Rozhovor s autorem a výňatky z recenzí na další straně
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formě



Bylo pro vás těžké kývnout na nabídku zpraco-
vat Shakespearova Macbetha do současné
podoby?

U příležitosti 400. výročí
Shakespearova narození
nakladatelství Random
House vyzvalo několik
spisovatelů, aby napsali
romány na motivy Sha-
kespearových her. 
Byl jsem samozřejmě ve-
lice poctěn, když jsem byl
požádán, abych napsal ro-
mán vycházející z Mac-
betha. Zprvu mi to přišlo
poněkud děsivé, ale čím
víc jsem o tom přemýšlel,
tím víc jsem to bral jako
výzvu. Řekl jsem si, že
nebudu žít s Macbethem
ani se Shakespearem, ale
zaměřím se na zkoumání,
jak alžbětinský dramatik
své dílo strukturoval a jak
se mu podařilo vytvořit tak
skvělý příběh. A to už jsem
byl jen krůček od souhla-
su. 
Macbeth je blízký mému
srdci, protože otevírá té-
mata, jimiž se zabývám od
doby, kdy jsem začal psát.
Hlavní postava má morální

kód a poškozenou mysl, osobní sílu a emocionální
slabost, ambice a pochybnosti. Thriller o boji o moc,
odehrávající se v temném, bouřlivém zločineckém
prostředí a paranoidní lidské mysli, nebyl tedy pro
mě ničím novým. 
Vybavují se mi všechny pochybnosti o celém projek-
tu. Deník The Telegraph dokonce označil autory,
kteří na účast v projektu kývli, za šílené. Jiní zase
považovali myšlenku přepsat Shakespearovy pří-
běhy do současného pojetí za znesvědcení tohoto
absolutního rodinného stříbra anglické kultury. Velký
ohlas, s nímž se setkala dosud vydaná díla, svědčí 
o tom, že pochybovači neměli pravdu. 

Váš Macbeth je novodobý román o zločinu s ne-
skutečným souzněním se Shakespearovou hrou.
Znamená to, že lidstvo se tak málo mění?

V některých směrech se nezměnilo snad vůbec.
Morální složitost, hrozby všeho druhu a zoufalství to
jsou principy, které byly aktuální pro Shakespeara
stejně jako pro mě. Ve svých knihách se pro-
střednictví těžkých zločinů pokouším prozkoumat
temné kouty lidské duše. Domnívám se, že Sha-
kespeqarův Macbeth se zaměřoval na přesně stejný
prostor. Čtenáři tak od mě mohou očekávat opět
hrůzný akční thriller, se zákeřnou politickou hrou.
Tím připomínám i hluboké nadčasové poselství Sha-
kespearova díla. 

Vytváříte bohaté, živé
postavy, jejichž nedo-
statky jsou stejně pou-
tavé jako jejich před-
nosti. Myslíte si, že toto
byly důvody, proč vám
editoři svěřili zrovna
Macbetha?

Některý z recenzentů
napsal, že mám sklony 
k psaní téměř mýticky tvr-
dých, avšak něžných 
a lidských postav. Takové
se dají potkat i v Macbet-
hovi. A pokud měl kritik
pravdu, tak lze najít vy-
světlení, proč mi byl Mac-
beth blízký. 

Přepracovat  takovou
ikonickou hru nejen
způsobem, který se ne-
zpronevěřuje duchu 
a poselství originálu,
aby odpovídal vašemu
stylu a moderní době,
vyžaduje talent, ale 
i obrovský cit a respekt
k vašemu velkému
předchůdci...

www.prah.cz
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Macbeth (anglicky The Tragedy of Macbeth) je
tragédie Williama Shakespeara z roku 1606. Hra je
inspirována historickou postavou skotského krále
Macbetha I., ale mezi touto historickou postavou 
a jejím Shakespearovým pojetím je značný rozdíl.
Macbeth se z jednoho z nejoblíbenějších skotských
panovníků proměnil v tyrana a uzurpátora až
nějakých 300 let po své smrti a od konce 14. století
byl takto mylně vnímán všemi kronikáři a historiky.
Shakespeare čerpal z dostupných pramenů své
doby a nelze mu vyčítat historickou nepřesnost v je-
ho divadelní hře. Hodnocení doby a osob, zachy-
cených ve hře, bylo hodnocením dávnověkého
Skotska z pohledu alžbětinské Anglie, která měla
jako každá doba své předsudky. Shakespeare hru
napsal na počest nového krále Jakuba I., v jehož
osobě došlo ke sjednocení skotského a anglického
trůnu. Hra tedy měla hlavně odkazovat na králův
původ a na pozitivní stránky spojení obou zemí.



Mé pojetí Macbetha je akční, důležitou
roli zde hrají intriky, zákulisní politické
boje a vůbec vše, co má obsahovat
dobrý kriminální román. V tom se
přirozeně od originálu liším. Ale
obě díla spojuje psychologie
postav a jejich motivy konání, 
v tom lze najít příbuznost.  
Inspektor Macbeth je náchylný 
k násilným a paranoidním či-
nům. Když se k tomu přidají poli-
tické ambice a chamtivost, otev-
řou se ty nejtmavší kouty lidské
přirozenosti, a tak tomu asi bylo
odvěky. 

Které knihy máte v současné době na
nočním stolku?

Je jich tolik, že mnohé leží i na podlaze. Na vrcholu hro-
mady je autobiografie Elvise Costella, pak Dave
Grossman, který se specializuje na psychologii zabíjení,
Rozečtený mám román Shark Drunk od Mortena
Stroknese, což je příběh o dvou kamarádech a pod-
mořském životě, lovu ryb v pobřežních vodách Norska. 

Která kniha vás v poslední době mimořádně
oslovila? 

Je to už několik let. Byl to Můj boj od Karl Ove
Knausgaarda, první ze šesti knih. 

Najde se mezi vašimi oblíbenými knihami i některý
klasický román? 

Určitě od Honoré de Balzaca. Jsem pomalý čtenář a než
všechno od něho přečtu, bude to ještě chvíli trvat. Balzac
byl nesmírně plodný autor. Psal celé noci, při tom pil jen
kávu, noc co noci, rok co rok. Tak se dá napsat 85
románů. 

Kteří jsou vaši oblíbení norští spisovatelé?

Knut Hamsun, především. (Nositel Nobelovy ceny za
literaturu, jeho dílo bylo hojně překládáno do češtiny. 
V poslední době například vyšlo: Po zarostlých stezkách,

Mladá fronta, Praha 2002, Hlad,
Dybbuk, Praha 2016, pozn. Deník

KNIHY). Ale také současní autoři
Per Petterson, zejména jeho
román Jít krást koně (česky: Jít
krást koně, Knižní klub 2003,
Na Sibiř, Knižní klub 2013
Proklínám řeku času, Knižní
klub 2015, pozn. Deník
KNIHY), Johan Harstad
(česky Záchranka, Pistorius &

Olšanská 2013, pozn. deník
KNIHY) a Lars Saabye Chris-

tensen (česky: Poloviční bratr,
Doplněk 2005, Model, Doplněk

2006, Beatles, Doplněk 2009, pozn.
Deník KNIHY).

Co čtete, když sám pracujete na knize? A jaké
četbě se při psaní vyhýbáte?

Nemám pro to žádné pravidlo, ale z praktických důvodů
čtu hlavně literaturu, která se nějakým způsobem
vztahuje  k tématu, jímž se zrovna zabývám. Jsem si
vědom toho, že věci, které jsem četl, poslouchal a sle-
doval, ovlivní mé psaní, ale nejsem tak striktní, abych 
z toho dělal problém. Myslím, že jde o organický proces:
žijete, sbíráte podklady a vyhodnocujete je a přetvoříte
do vašeho literárního projevu. Ale netuším, zda je
vhodné číst dobrý román a inspirovat se jím, nebo
špatný, abyste získali lepší mínění o vlastní tvorbě,  nebo
vůbec nic. Myslím si, že myšlenka zůstat „nedotčený“ je
naivní.

Co čtete raději? Tištěné knihy nebo elektronické?
Jen jednu knihu nebo několik najednou? Ráno nebo
v noci?

Raději tištěné.  Ale vlastně nejde o to, z jakého média.
Pro mě je rozhodující příběh. Ovšem kniha je pro mě
stále nezastupitelná., Neumím si představit, že by má
knihovna byla sbírkou vinylu a CD. 

Další Nesbøho triumf. /…/ Macbeth je
fascinující komplikovaný hrdina a Ne-
sbø dokáže přimět čtenáře, aby se 
s protagonistou navzdory jeho nesym-
patickým a destruktivním sklonům
dokázali ztotožnit. Nesbøho pojetí Mac-
betha je až neuvěřitelně úspěšné. Na
jednu stranu próza funguje jako kla-
sický, místy dokonce humorný thriller.
Na druhou stranu je to hořkosladký
příběh o zlomených lidech v pekelných
kulisách bezvýchodnosti, připoutaných
k sobě silou mocnější než život.  
Adresseavisen, Norsko

Jo Nesbø + Shakespeare = čistý dyna-
mit. /…/ Obři se někdy vztyčí jen proto,
aby ukázali svou velikost. Přesně to
udělal Nesbø se svým úžasným Macbe-
them, husarským kouskem nejúspěš-
nějšího norského autora krimi. /…/ Jeho
příběh je jako vždycky strhující. Nesbø
píše líp než většina autorů thrillerů,
používá bohatý jazyk a neotřelé, přes-
né formulace. Portréty postav (drsných
a zranitelných zároveň) se rýsují už od
první věty, retrospektivní úseky jsou
vpletené do děje tak obratně, že čtenář
nikdy neztratí niť vyprávění, a zápletka
je výbušná od začátku do poslední
strany.  Stavanger Aftenblad, Norsko

www.prah.cz
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Michael Wolff
Oheň a hněv  
Uvnitř Trumpova Bílého domu
Prvních devět měsíců Trumpovy vlády bylo bouřlivých, dramat-
ických a vzbudilo emoce. Michael Wolff rozebral jednotlivé aféry,
výroky a skutečnosti, charakterizuje lidi z Trumpova kabinetu, 
a co si o sobě myslí americký prezident sám. Pikantní ukázky 
z knihy vzbudily v USa takový rozruch, že se Trump pokusil její
vydání zastavit. vše jen nahrálo vzniku jednoho  z největších
současných světových bestsellerů. nahlédněte i vy do Trumpova
Bílého domu. 

vydává UnIveRSUM, vázaná, 352 stran, 399 Kč, ISBn: 978-80-242-6070-9 
https://www.bux.cz/politika-hospodarstvi/ohen-a-hnevZakoupit můžete zde

Michael Wolff (27. srpen
1953) je americký novinář,
esejista a spisovatel. Píše pro
deníky USA Today, The
Hollywood Reporter a pro brit-
ský magazín CQ. Na americ-
ké mediální scéně proslul
svým bystrým a pronikavým
úsudkem, za své sloupky pro
New York Magazine dvakrát
získal prestižní ocenění Natio-
nal Magazine Award. Je auto-
rem sedmi knih. Nejvíce upou-
tal pozornost veřejnosti právě
politickou biografií Oheň 
a hněv, v níž popisuje chaos 
v Trumpově Bílém domě. 

Jen zřídkakdy se vydání nové knihy stane ve Spojených státech senzací dne. Toto pravidlo porušil Michael Wolff (*1953) hned v prvním
týdnu nového roku reportážním bestsellerem Žár a hněv: Uvnitř Trumpova Bílého domu (Fire and Fury: Inside the Trump White House;
nakl. Henry Holt, 2018).
Wolff, nepříliš známý sloupkař týdeníku Hollywood Reporter a autor senzacionalistické biografie Ruperta Murdocha, si už před volbami
získal Trumpovu důvěru útoky na jeho nepřátele.  Pod záminkou, že připravuje dokumentární knihu o prvním roce Trumpovy vlády získal
Wolff stálou propustku do Bílého domu. „Krátce po inauguraci jsem se prostě usadil na gauči v Západním křídle… a pozoroval ten zmatek.
Připadal jsem si jak moucha na zdi“.
Autor v přemluvě tvrdí, že v průběhu 18 měsíců interviewoval více než 200 lidí z Trumpova okolí a v květnu 2016 budoucího prezidenta
samého. Prezident a jeho příznivci to okamžitě prohlásili za zneužití důvěry; prezident sám autorova slova popřel a knihu ocejchoval jako
„politováníhodnou fikci“. Trumpa rozhořčily hlavně výroky o jeho údajné náladovosti, neúcty k faktům, šíření konspiračních smyšlenek 
a nepředvídatelném jednání. Např. jeho blízký poradce Steve Bannon ho – podle Wolffa – přirovnal k osmiletému dítěti a vyjadřoval se
urážlivě o členech jeho rodiny.
Slabinou knihy je sporná autentičnost některých citací. Autor se v předmluvě přiznává, že byl nucen kombinovat zdokumentované výroky
s „autorskou interpretací“. Trumpův  advokát ještě před vydáním knihy obvinil jak autora, tak nakladatele z nactiutrhání, vyžadoval její
stažení z prodeje a osobní omluvu prezidentovi. Nakladatel namísto toho urychlil vydání o čtyři dny a média se zveřejněním stížnosti spolu
s ukázkami z knihy postarala o nebývalý čtenářský zájem.
Stanislav Perkner Rozhovor s autorem na další straně

RECENZE



www.euromedia.cz

Kniha, 
která vyvrátila
jakékoliv iluze 
o Bílém domě
Donalda Trumpa.
Okamžité účinky knihy byly
dobře popsány ve světových
médiích. Čím si vysvětlujete je-
jí výbušnost?
Je to výbušné, protože se to týká
Donalda Trumpa. Všechno, co
dělá,  je na nějaké úrovni absurd-
ní. 
Je prezident schopen vykoná-
vat své povinnosti?
Nevím, jestli je prezident klinicky
v normě. Vím z toho, co jsem
viděl a co jsem slyšel od lidí
kolem Bílého domu, že Donald
Trump je hluboce nepředvída-
telný, iracionální, občas hraničící s nekoherentním objasňováním svých
činů. V bezprostřední reakci na knihu svolal konferenci o přistěhovalectví
a bezpečnosti, aby se ujistil, že je rozumný. Setkání bylo zvláštní z ně-
kolika důvodů, včetně Trumpovy snahy s každým souhlasit.  Mluvil jsem 
s mnoha přáteli, a to i z okruhu  Donalda Trumpa. Shodli se na tom, že se
Trump považuje za vyjednavače, ale říkají, že nikdy nic nedohodl.  Vyjed-
návání vyžaduje pochopení druhého. Myslím, že toho není schopen.
Jaké byly reakce na vaši knihu?
Už v předvečer vydání knihy jsem s vydavatelem
musel čelit úsilí Trumpa zamezit jejímu rozšíření na
trh. Ale to už Guardian stačil informovat o jejím
obsahu. Je to další příklad toho, že se Trump
nedokáže ovládat. Vím, že se ho všichni pokoušeli
zastavit, ale neúspěšně. Jeho hlava explodovala, 
a tak udělal to, co žádný prezident nikdy neučinil:
pokusil se někoho žalovat za hanobení a narušení
soukromí.  Byl jsem trochu zděšen útokem na ústavní práva a vedlo mě
to k zamyšlení, co děláme jako novináři a jak žijeme jako Američané.
Trump tak dosáhl něčeho, co sám nechtěl. Vyvolal velký zájem veřejnosti
o mou knihu. Jedinou změnou v mém životě bylo, že jsem zatáhl žaluzie
v domě, abych zabránil slídění paparazzů. Na veřejnosti jsem však cítil
sympatie i cizích lidí. 
Jak jste se dostal do Bílého domu?
V týdnech po ohromujícím volebním výsledku jsem se připojil k zástupu
uchazečů o zaměstnání před  Trump Tower. Řekl jsem prezidentovi:  „Rád
bych byl jakýmsi pozorovatelem v Bílém domě.“ Tehdy si myslel, že
žádám o práci. Řekl jsem: „Ne, ne. Chci napsat knihu.“ V prezidentově
tváři jsem zahlédl záblesk pochybností,  tak jsem své přání zopakoval.
Chtěl bych to skutečně udělat.  „Jo, jo. OK Jistě.“ A dveře jsem měl otev-
řené… V prvních osmi měsících působení nového prezidenta USA jsem

navštívil Bílý dům více než dvacetkrát.  Přišel jsem vstřícně jako novinář
s dobrými úmysly. Ale zarazila mě ignorance, jako bych byl jen součástí
nějakého vybavení. 
Kniha Oheň a hněv je předmětem trvalé kritiky, zejména
washingtonského tisku. Co vám vyčítají?
Pravdou je, že každá kniha má chyby, ale ne každá kniha představuje
mezinárodní politickou událost. „Je to jen samý plevel“, píší často. Ale

takové útoky mohou maskovat větší problém. Vadí,
že jsem jasně ukázal charakteristické rysy Trumpova
Bílého domu. Každý den přináší výbušný příběh,
díky němuž jste zapomněli na to, co se stalo
předtím. Dostal jsem se k pravdě, a nemyslím si , že
by ji jiní neznali.  Reportéři z Washingtonu mluvili se
stejnými lidmi, s nimiž jsem mluvil já, a získal tytéž
poznatky.
Toto tedy není kniha o mých dojmech. 

Kritika mi také vyčítá, že jsem nikdy nemluvil s prezidentem v Oválné
pracovně. Ale hovořili jsme spolu během kampaně a při přechodu do
Bílého domě. Nikdy nechtěl, abych v knize použil první osobu, což je
běžné v žurnalistice od  šedesátých let. 
Co je hlavní záměr knihy?
Nezajímám se o politiku.  Fascinují mě lidé a moc a vše, co nastalo po
vítězství Trumpa.  Nemělo se to stát, nic tomu nenaznačovalo.  Ale je to
tak. Já se s tím musel vyrovnat tím, že jsem nenapsal knihu o svých
dojmech, ale o dojmech lidí kolem mě a prezidenta.  Je to fantastický
příběh,  vystupují v něm fenomenální postavy.  Z voleb vyšel prezident,
který je jiný a v každém případě přesný opak toho, co si myslíme, jak by
prezident USA měl působit. TJe to experiment. Pozitivní je, že lidé si
uvědomili, že experiment není úspěšný a myslí si to  dokonce i velký počet
lidí, kteří pro něj hlasovali.                             (Ze zahraničních pramenů)

Byl jsem trochu zděšen
útokem na ústavní práva 
a vedlo mě to k zamyšlení,
co děláme jako novináři a jak
žijeme jako Američané.

Rozhovor 
s Michaelem Wolffem



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

Hermann Hesse
PoZdní PróZy
Patnáct drobnějších próz je tematicky i časově spjato
s pozdním obdobím tvorby tohoto nositele nobelovy
ceny za literaturu. Svá nejzákladnější celoživotní
témata v nich vybrousil v miniaturní slovesné klenoty.
V črtě Štěstí Hesse přináší stručný, leč zásadní
komentář k tomu nejdůležitějšímu ve svém životě 
a díle: na duchovním základě křesťanském i ori-
entálním si vypěstoval odolnost vůči uhranutí tak-
zvaným pokrokem nebo „smyslem dějin“ a objevil
„smysl cykličnosti, jejíž osou je věčná vertikála“. 
V Přerušené vyučovací hodině se vyznává z pocitu,
jako by mu všechny pokusy o smysluplné vyprávění
protekly mezi prsty, ale právě na této hranici začíná
moderní literární tvorba. Žebrák vypráví o samotě
plné obrazů, o hře s nimi. Ukradený kufr je povídka, za
niž by se nemusel stydět ani Čechov, tématem je
lidské pinožení se za majetkem – na čem všem jsou
lidičkové schopni lpět. Broskvoň je podobenstvím 
o životě a smrti, vepsané do osudu plodného ovoc-
ného stromu.

Překlad: Vladimír Tomeš
Brožovaná, 184 stran, 198 Kč, EAn: 9788025724019

https://www.kosmas.cz/knihy/234163/pozdni-prozy/

Umberto Eco
Jméno růŽE
na sklonku života vzpomíná mnich Adso na události,
jichž byl svědkem, když v roce 1322 pobýval se svým
mistrem, učeným františkánem Vilémem z Baskervillu,
v jistém severoitalském opatství. mělo zde dojít 
k jednání mezi stranou císařskou a papežskou, ale klid
kláštera narušila série záhadných vražd.
Tak začíná proslulý román Umberta Eca Jméno růže,
který nyní vychází v doplněné verzi. Lze jej číst jako
detektivku nebo jako historické vyprávění, Eco se však
inspiruje i románem gotickým či iniciačním. Pátrání po
neznámém vrahovi, vrcholící v bludišti klášterní
knihovny, je pro autora navíc záminkou, aby podal
neobyčejně plastický obraz evropského středověku,
vztahem křesťanského intelektuála k nekřesťanské
učenosti počínaje a kacířskými učeními a inkviziční
praxí konče. 

Překlad: Zdeněk Frýbort
Brožovaná, 552 stran, 298 Kč, EAn: 9788025724354

https://www.kosmas.cz/knihy/242176/jmeno-ruze/
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Cal Newport
Tak dobří, 

Že vás     
NepřehlédNoU

vášeň je na nic, 
práci snů získáte díky dovednostem

spoléháte na to, že nadšení vás dovede k úspěchu, nebo už jste také zjistili, že jen díky lásce
k práci se nic převratného nestane?
Co tedy stojí za kariérou, o které jste vždy snili? Cal Newport, autor úspešné knihy hluboká
práce, přichází s jasnou radou: buďte co nejlepší, poznejte své místo na trhu práce, získejte
kontrolu –> úspěch i štěstí se dostaví.
pokud stále tápete v profesním životě, je rada „následuj svou vášeň", tou nejhorší, kterou se
řídit. Nejen že je pouhým romantickým mýtem, ale je i nebezpečná – nedokáže vysvětlit, jak
se většině lidí podaří dosáhnout zajímavé kariéry a pro mnoho lidí může vše zhoršit: vede k
chronické fluktuaci a k úzkostem v situacích, kdy sen nevyhnutelně srazí s realitou.
Upřímně, kolik z nás vyrůstá s nehynoucí vášní pro jeden jediný životní záměr, kterému se pak
v dospělosti naprosto odevzdá?
Cal Newport nabízí řešení: pocit pracovního štěstí přichází až poté, co pomocí tvrdé dřiny
vytvoříte něco hodnotného, vzrostou vaše dovednosti i žádanost na trhu práce a vy tak získáte
nad svým pracovním životem kontrolu. Ideální zaměstnání si tedy můžete, ba dokonce musíte
vybudovat sami. především vás však provede postupnými kroky, které k profesnímu úspěchu
a spokojenosti vedou.
překladatel: Jan Šimral
brožovaná, 232 stran, 319 kč, IsbN: 978-80-7555-046-0 

https://www.melvil.cz/kniha-tak-dobri-ze-vas-neprehlednou/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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„Nadšení“ Steva Jobse
V této kapitole zpochybňuji platnost
hypotézy vášně. Tato hypotéza
tvrdí, že pracovní spoko-
jenosti dosáhnete, když
si budete hledat práci na
základě již existujícího
nadšení pro určitý obor
nebo činnost.

HYPOTÉZA VÁŠNĚ
V červnu 2005 Steve Jobs vykročil 
k řečnickému pultíku na
sportovním stadionu ve
Stanfordu, aby pronesl
slavnostní řeč určenou
čerstvým absolventům
Stanfordovy univerzity.
Pod talárem měl rifle 
a sandály a popisoval
23 tisícům mladých lidí
zásadní příběhy ze své-
ho života. Asi ve třetině
svého proslovu Jobs
nabídl posluchačům
následující radu:
Musíte si najít něco, co
milujete… Jediný způ-
sob, jak dělat skvělou
práci, je milovat to, co
děláte. Pokud jste ještě
nic takového nenašli,
hledejte dál a nevzdávejte to.
Když skončil, dostalo se mu ovací vestoje. I když Jobsova řeč
zahrnovala několik různých příběhů, jeho důraz na to, abyste dělali
něco, co milujete, z proslovu jasně vyčníval. Když například univerzi-
ta vydávala oficiální tiskovou zprávu o celé akci, bylo tam uvedeno,
že Jobs „vyzval absolventy, aby uskutečnili své sny“. Brzy poté
někdo pověsil na YouTube neoficiální video s Jobsovým projevem,
které se začalo virálně šířit a získalo přes 3,5 milionu zhlédnutí. Když
pak Stanford uveřejnil oficiální video, viděly jej další 3 miliony lidí.
Komentáře pod ním se točily především kolem toho, jak je důležité
milovat svoji práci. Diváci si vyměňovali dosti podobné dojmy:
„Největší poučení pro mě je, že člověk si má najít svůj smysl života,
jít v pracovní oblasti za hlasem svého srdce… Život je moc krátký na
to, abyste dělali něco, co musíte.“ „Jděte za svou vášní – život je od
toho, aby se žil.“ „Nadšení je motorem života.“ „Jenom když jste
nadšení pro svoji práci, má to smysl.“ „ ‚Nevzdávejte to.‘ Amen.“ Dá
se tedy říct, že spousta lidí z těch milionů diváků byla nadšená.
Steve Jobs (jinak guru ikonoklastického myšlení) svým pomyslným
razítkem schválil nesmírně líbivou a populární kariérní radu, které
říkám hypotéza vášně.
Cestou k pracovní spokojenosti je nejprve nutné zjistit, pro co jste
zapálení, a potom si najít práci, která s tím bude v souladu.
Tato hypotéza je jednou z nejotřepanějších frází, na které můžete
narazit v současné americké společnosti. Kdo má tolik štěstí, aby si
mohl alespoň částečně vybírat svou životní náplň, bývá tímto
sloganem bombardován od útlého dětství. Jsme nabádáni k tomu,

abychom zahrnovali obdivem odvážné lidi
řídící se svým nadšením, a litovali

konformní trubce, kteří se drží
vyšlapaných cestiček. Pokud

o všudypřítomnosti této
myšlenky pochybujete,
zastavte se příště v knih-
kupectví na pár minut

před regálem s kariérním
poradenstvím a prolistujte

několik knih. Pokud odhlédneme
od různých návodů na psaní životopisů

a praktických rad, jak
se chovat u pracov-
ního pohovoru, je těž-
ké najít knihu, která by
nepropagovala hypo-
tézu vášně. Takové
knihy mají názvy jako
„Jak se s kariérou trefit
do černého: Propojení
vaší osobnosti s tím,
co budete rádi dělat“
nebo „Dělejte to, co
jste: Objevte cestu 
k perfektní kariéře díky
tajemství typů osob-
nosti“ a slibují, že už
vám stačí vyplnit je-
nom pár osobnostních
testů a najdete si svoji
vysněnou práci. 

V poslední době se šíří nová agresivnější odnož hypotézy vásně,
která láme hůl nad tradiční „prací v kancelářských kójích“. Takovou
formu práce označuje za špatnou již ze samé podstaty a tvrdí, že
hlas vašeho srdce vyžaduje, abyste se na vlastní pěst pustili do
něčeho nového. Tento směr je reprezentován tituly jako „Utečte ze
světa kancelářských kójí“, kde si podle jedné recenze „osvojíte triky,
jak začít vrnět blahem“. Takové knihy, stejně jako tisíce bloggerů na
plný úvazek, profesionálních poradců a samozvaných guruů, kteří
krouží kolem centrálního tématu štěstí na pracovišti, všem vnucují
jeden jediný závěr: pokud chcete být šťastní, musíte jít za svou
vášní. Jak mi řekl jeden prominentní kariérní poradce, věta „dělejte
to, co milujete, a peníze si vás najdou“ se fakticky stala mottem
celého oboru kariérního poradenství. Celá věc ale v sobě ukrývá
problém: když se proderete mlhou oněch rádoby pozitivních sloganů
a podrobněji se zaměříte na to, jak skutečně vypadaly začátky lidí
plných zápalu a nadšení jako Steve Jobs, nebo se zeptáte vědců, co
opravdu vytváří radost z práce, začne se všechno jevit mnohem
složitěji. Budete nacházet jednotlivé dílky pochybností, a když je
složíte dohromady, vzniklá skládačka naruší zdánlivě kompaktní
strukturu hypotézy vášně, což nakonec vykreslí znepokojivý závěr:
„Jděte za svou vášní“ může být vážně hrozná rada. Někdy v době,
kdy jsem končil postgraduál, jsem si začal zmíněné dílky skládat i já,
což mě nakonec dovedlo k absolutnímu odmítnutí hypotézy vášně 
a  odstartovalo výpravu za poznáním toho, co je opravdu důležité při
vytváření práce, kterou budete milovat...

V knize se mimo jiné dozvíte

n Proč je snaha hledat práci na základě nadšení škodlivá.
n Na jakém pracovním trhu se pohybujete a co z toho pro

vás vyplývá.
n Co je to kariérní kapitál a jak ho cílevědomě budovat.
n Že skvělé zaměstnání má zpravidla tři hlavní rysy: je 

kreativní, uplatňujete díky němu svůj vliv a máte nad svou
prací kontrolu.

n Jak při hledání nových příležitostí aplikovat systém 
„malých sázek".

n Co je pravidlo pozoruhodnosti a čím se dopracujete 
k mistrovství ve svém oboru.

n Jaké pasti vás čekají na cestě k větší pracovní svobodě 
a jak se jim vyhnout.
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Jste  profesorem  informatiky na
Georgetown University a mozek
populárního blogu Study Hacks,
který pomáhá lidem dekódovat
podmínky úspěchu jak ve škole, tak
v pracovním procesu.   Publikujete
ve významných médiích jako jsou
New York Times, Wall Street
Journal, Washington Post a New
York Post. Jak se ovlivňují vaše
kariéra pedagogická s tou publi-
kační?
Řekl bych, že zásadně. Umožňuje mi to psát knihy o věcech, jimiž
se zabývám na univerzitě, a naopak publikační činnost mi pomáhá
rozšiřovat obzor vědění, což se zase dá využít při mé pedagogické
práci.

Ve své knize Tak dobří,  že vás nepřehlédnou varujete před tím
řídit se něčím, co má podobu vášně. Proč je to špatně?  
Když  jsem se podíval na lidi, kteří se do něčeho vrhali vášnivě, po
hlavě, tak  se mi potvrdilo, že většinou skončili špatně. Za úspěchem
stála až smysluplná práce 
v reálném světě. Stručně řečeno,
je obvykle lepší začít nejprve 
s prací a vášeň ponechat jako
vedlejší produkt správně nasta-
vené kariéry. 

Ale pro Steve Jobse to tak
zřejmě neplatí, bez vášnivého
zaujetí pro věc by asi takových
výsledků nedosáhl?
Ale tak to úplně není. Většina lidí ráda poukazuje na Steve Jobse
jako na typický příklad úspěchu po vášnivém zaujetí pro věc. Ale
pokud skutečně studujete Steveův život, vidíte, že prioritní u něho
nebylo nadšení pro založení technologické společnosti, která by
změnila svět. To přišlo až později. Kdybyste se v té době zeptali
Steva Jobse, co je pro něho předmětem vášně, zřejmě by vám
odpověděl, že je to spíš  východní mysticismus než počítače. V zdroj
vášní proměnil až nabídnutou příležitost. 

Pojem „vášeň“ ale může být zavádějící…
Ano, používání výrazu  „vášeň“ může být opravdu  nebezpečné,
zvláště když ho chápete jen jako lidskou vlastnost nebo cha-
rakteristiku. Třeba  jako „barvu očí“ nebo „krevní skupinu“. Jakmile 
o ní začnete přemýšlet ve smyslu podstatného jména, ocitnete se na
slepé koleji. 

Co vyjadřujete pojmem „hluboká
práce“? 
Hluboká práce je zaměřena na náročný
úkol a jeho splnění bez zbytečného
rozptylování. V žádném případě není
snadná. Když se snažíte zlepšit své
dovednosti a vědomě rozšířit zku-
šenosti,  může to být spíše nepříjemné.
Pokud však dokážete kultivovat doved-
nost hluboké práce, budete mít v eko-
nomice výjimečné výsledky.

Když „hluboká práce,“ tak co „mělká“?
„Mělká práce“ je něco, co může snadno replikovat někdo jiný.
Například od něčeho, co je hodně důležité, vás mohou odvádět 
i sociální média. Nemám profil na Facebooku nebo Twitteru a klidně
mohu být několik dní bez toho, abych se podíval na e-maily. Každý
rád mluví o tom, jak důležité jsou tyto věci, ale mně nechybí. Tím, že
je nesleduji, získám neuvěřitelné množství času k tomu, abych se
soustředil na věci, na nichž mi skutečně záleží.
Ale pokud chcete být upřímní, platformy jako Facebook a Twitter

nejsou ničím jiným, než že
společnosti v Kalifornii, vydělávají
spou-stu peněz, pokud přesvědčí
lidi, aby dělali dvě věci:
1. Odevzdejte zdarma o sobě
spoustu informací, které budou
následně předány inzerentům.
2. Věnujte hodně času sle-
dováním jednotlivých platforem,
pomůžete jim získat spoustu
reklam.

Přítomnost sociálních médií nemůže změnit dobrou knihu na špat-
nou a nebude to znamenat rozdíl mezi skvělou knihou, která se
stává bestsellerem, nebo fenoménem popové kultury.
Říkáte také, že tajemstvím úspěchu je záměrná praxe…
Záměrná praxe vychází ze studií hudebníků, šachistů a sportovců 
a všech lidí, kteří potřebují dobře definované odborné dovednosti.
Myšlenkou je skutečně zlepšit se na určité dovednostní množině.
Například, pokud chcete být lepší spisovatel, nevede k tomu psaní 
a psaní a psaní, den po dni, ale tvorba pro média, která převyšují
vaše schopnosti, a vytvořit tak tlak, který skutečně povede k lepšímu
psaní. Záměrná praxe je tvrdá a velmi málo lidí se jí dokáže byť jen
přiblížit. Takže pokud vynaložíte velké úsilí k jejímu osvojení, získáte
značnou výhodu.

(Ze zahraničních pramenů)

Když  jsem se podíval na lidi, kteří se do něčeho vrhali
vášnivě, po hlavě, tak  se mi potvrdilo, že většinou
skončili špatně. Za úspěchem stála až smysluplná
práce v reálném světě. Stručně řečeno, je obvykle lepší
začít nejprve s prací a vášeň ponechat jako vedlejší
produkt správně nastavené kariéry. 

CAL NEWPORT 
je profesorem informatiky 

na Georgetownské univerzitě, 
světově úspěšným bloggerem 
a autorem několika bestsellerů 

z oblasti osobního rozvoje. 
V České republice si už získal řadu

příznivců knihou Hluboká práce (2016).

Vášeň jako
vedlejší produkt
úspěšné kariéry



Morten Stroksnes
Kniha o Moři
Umění ulovit na otevřeném moři 
z gumového člunu žraloka

Podtitul nelže: Lov vzácného druhu severského žralo-
ka popisuje živým reportážním stylem jedna z linií
textu. Do mírně ztřeštěného podniku se pustili dva
dobří přátelé, autor a hugo aasjord, velmi dobrý
malíř moře, působící na rodných Lofotech. Do líčení
jejich trampot vstupuje vyprávění o námořnících, 
o lodích (místní o nich mluví s láskou, skoro jako 
o členech rodiny), jindy zase úvahy o vztahu člověka
k přírodním živlům nebo fakty nabité, avšak strhující
pasáže ze základů ichtyologie, oceánografie a hy-
drologie. Literární kritika v norsku i ve světě knihu
přivítala s nadšením, i když jí jisté potíže působilo
určení žánru: kniha nabízí směs eseje, reportáže 
a odborného výkladu s prvky krásné literatury, a to
nejen kvůli citacím z Rimbauda, Melvilla a Poea.
Morten Stroksnes dokáže o moři psát zcela věcně,
avšak moře bezmezně miluje, a proto ví: „Moře se

bez nás docela dobře obejde, my bez něj nikoli.“ 

Překlad: Jarka Vrbová
Vázaná, 247 stran, 298 Kč, Ean: 9788025723609

https://www.kosmas.cz/knihy/226620/kniha-o-mori/
Ukázka a rozhovor s autorem na následujících stranách
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1 ⁄ Tři a půl miliardy let uběhlo od chvíle, kdy se v moři
objevil první primitivní život a než mi jednoho sobotního čer-
vencového večera, který jsem trávil na večeři u známých v Oslu,
zavolal Hugo Aasjord. „Víš, jaká je předpověď na příští týden?“
zeptal se. Dlouho jsme čekali na určitý typ počasí. Ani slunce, ani
horko, ani zcela bez deště. Potřebovali jsme co nejmírnější vítr ve
Vestfjordu, v oblasti mezi Bodø a souostrovím Lofoty. Pokud se
člověk potřebuje dočkat bezvětří ve Vestfjordu, musí se obrnit
trpělivostí. Několik týdnů jsem sledoval předpovědi. Hlásili setr-
vale ostrý nebo o trochu slabší čerstvý vítr, ani jednou mírný vítr,
vánek nebo bezvětří. Nakonec jsem se přestal o předpovědi
starat a nechal jsem se ukolébat pomalým prázdninovým rytmem
teplých dní a vlahých nocí v hlavním městě. Hned když jsem
uslyšel Huga, který nesnáší telefony a volá jen kvůli opravdu
důležitým vzkazům, pochopil jsem, že dlouhodobá povětrnostní
předpověď nám konečně hraje do karet. „Hned ráno si kupuju
letenku a v pondělí odpoledne mě čekej v Bodø,“ řekl jsem.
„Bezva, tak se uvidíme.“ Cvak.

V letadle na sever jsem seděl u okénka, shlížel jsem na zemi
a představoval jsem si ji jako mořské dno. Před dvěma miliarda-
mi let byla celá zeměkoule zalitá vodou, možná s výjimkou
několika od sebe vzdálených ostrovů. Vodní plocha pořád ještě

pokrývá více než sedmdesát
procent zemského

povrchu. Někdo
kdysi napsal, že

naše planeta by se
neměla jmenovat Země.

Měla by se jmenovat Moře.
Pode mnou se táhly hory, lesy a náhorní plo-

šiny, dokud jsme nedoletěli nad kraj Hel-
geland. Tam se objevily fjordy a rozvlněný oceán rozpjatý na
západ až k linii, kde se hranice mezi nebem a vodou na obzoru
rozplyne ve třpytivé šedi připomínající ptačí peří. Pokaždé, když
opouštím Oslo a mířím na sever, zaplaví mě pocit, že jsem se
vymanil z vnitrozemí, unikl jsem z mraveniště, ze smrkových lesů,
od řek, sladkovodních jezer a čvachtavých močálů. K oceánu,
svobodnému a nekonečnému, rytmickému a rozkolébanému jako

staré námořnické písně z dob plachetnic, jež zpívali námořníci na
všech mořích světa a v největších přístavech, v Marseille,
Liverpoolu, Singapuru nebo Montevideu, když na palubě napínali
nebo skasávali plachty.
Námořníci, kteří vystoupí na souš, připomínají neklidné hosty. Je
docela možné, že už nikdy nikam nevyplují, ale mluvou a gesty
jako by dávali najevo, že jsou tu jen na krátké návštěvě. Touhy po
moři se nikdy nezbaví. Moře je stále volá, musí se ale spokojit
s vyhýbavou odpovědí. Stejnou záhadnou přitažlivost musel
pocítit můj pra-pradědeček, když opustil švédské vnitrozemí
a vydal se nesčetnými údolími a přes hory na západ. Jako losos
šel podél řek, nejdřív proti proudu a pak po proudu, až došel
k moři. Traduje se, že neudal jediný důvod této cesty, jen to, že
chce na vlastní oči vidět oceán. A sotva měl v plánu vrátit se tam,
odkud přišel. Nejspíš nesnesl představu, že zbytek života stráví
shrbený nad jalovými políčky švédského venkova. Musel to být
citlivý muž a snílek se silnýma nohama, protože došel až na
pobřeží. Založil tu rodinu a pak se nechal najmout na nákladní
loď. Loď se kdesi v Tichém oceánu potopila a s ní všichni na
palubě. Jako by ten člověk
pocházel z mořského
dna a musel se tam
vrátit. Jako by tam patřil
a celý život to věděl.
Alespoň v tomto smyslu
o něm přemýšlím.
V Arthuru Rimbaudovi moře uvolnilo poezii.
Moře bylo klíčem k rozšířenému jazyku, jenž
básní Opilý koráb z roku 1871 dovedl jeho osobně a jeho poezii
do nové doby. Hlavní postavou básně je sám koráb, nákladní loď,
jež chce zažít volnost na moři a nechá se hnát neřízeně po velké
řece, až se ocitne na pobřeží a vpluje na volné moře. Bárka
skončí ve strašné bouři a klesne na dno, kde se stane součástí
moře:

Od těch dob koupal jsem se v mléčné básni moří,
hvězdami nasáklých, k zeleným azurům 
hltavě přissátých, v něž vzníceně se noří 
tvář utopencova, bledá a plná dum.

Sedím v letadle a zkouším si zrekonstruovat další obrazy
z Opilého korábu. Údery vln na útesy připomínají hysterická stáda
dobytka. Na mořském dně tlí mezi pohupujícími se trsy chaluh
podmořská příšera Leviatan, jež do sebe vtáhne opilý koráb
a pevně ho drží svými chapadly. Loď slyší v temné hlubině mael-
strömu vorvaně, vidí potopené vraky lodí, u nichž se hemží drob-
ní korýši a odporní hádci, nazlátlé zpívající rybky, žahavé medúzy,
černí mořští koníci – tvorové, o nichž si lidé jen myslí, že je vidí…
Loď je opředena vidinami a zažívá děsivou, osvobozující sílu
moře, jeho neustálý pohyb a dech, než pocítí mdlou, unavenou
nasycenost. Pak začne toužit po zemi. Vrátit se do tmy dětství, do
tichých tůní. Rimbaud psal báseň jako šestnáctiletý a moře do té
doby neviděl. 
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Vaše  Kniha o moři se stala součástí historie oceánu, zahrnul
jste do ní příběhy rybářů, je v ní filozofie, meditace o přátelství
a mnohem více. Čtenáři potvrzují, že se cítí být na cestě s vámi
a že se stávají svědky rozvíjejícího se příběhu.  Byl to váš tvůrčí
zájem takto pojmout knihu?
No, to nevím. Když se plavíte oceánem na malé lodi, nikdy nevíte, co
vás čeká. Třeba velice nevyzpytatelné je počasí. To samozřejmě
ovlivňuje příběh. Výzkumu jsem věnoval tři roky, během nichž jsem
učinil spoustu poznámek a shromáždil velké množství fotografií. Byly
podkladem pro několik mých knih a ještě zbylo, abych mohl Knihu o
moři napsat za stolem v Berlíně. 
Co vás nakonec přimělo napsat tuto knihu?
O moři jsem chtěl psát dlouho, ale chyběl mi silný motiv. Ten mi spadl
doslova do klína, když se mě můj starý přítel a umělec Hugo Aasjord
zeptal, jestli bych se nechtěl k němu připojit a zúčastnit se lovu vzác-
ného grónského žraloka. Hugo je člověk dobrodružné povahy 
a žralok z Grónska byl pro mě
také zajímavý. Vždyť je to
živočišný druh, který se vyvíjel
stovky milionů let a má mnoho
neobvyklých vlastností. Maso
může způsobit, že jste z něho
doslova opili a olej z jater se prý
kdysi používal při výrobě vý-
bušnin.
V Knize o moři odkazujete na
norskou kulturu a přírodu.
Musel jste text nějak speciálně
upravovat, aby byl srozumitel-
ný i zahraničním čtenářům? 

Ani ne, ale překladatelé měli problémy s některými výrazy, které
nemohli najít ani ve slovnících. Musel jsem tedy udělat docela dlouhý
seznam slov, která potřebovala vysvětlení. Také některé příběhy,
které jsou většině Norů známé, jsem nepoužil, ale přidal do cizích
verzí. Například příběh o benátské posádce na cestě do Flanders 
v roce 1431. 
Kniha byla prodána do 22 zemí. Byl jste překvapen takovým
zájmem a jak si ho vysvětlujete? 
Ano, samozřejmě, jsem překvapen. Zpětná vazba mi ukazuje, že
kniha oslovuje různé lidi různými způsoby, ale jedna věc se zdá být
univerzální. Způsobila, že lidé jsou schopní hledět na prostředí, 
v němž žijí, s pokorou. Větší část plochy naší planety je oceán a dno
moře je zrovna tak pestré jako zemský povrch. V moři se nachází
většina forem života, z nichž některé vypadají, že pocházejí z jiné
planety. Život vznikl v moři a oceán určuje osud naší planety. Je
zřejmé, že se kniha dotýká neurologického bodu. Možná globalizace,

která stále více a více sjednocu-
je odlišnosti, inspiruje lidi, k to-
mu, aby si přečetli o místech 
a kulturách, které jsou zřetelně
jiné, než znají. Moře je nejen
nesmírně bohaté na neuvěřitelné
životní formy, ale prohlubuje i lid-
skou představivost, včetně mé
vlastní. A konečně, jestliže mohu
být trochu namyšlený, poté, co
jsem získal ceny v mnoha
zemích, jsem začal mít dojem, že
jsem napsal dobrou knihu.
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Vaše Kniha o moři má něco společného s jiným norským
mezinárodním bestsellerem Norwegian Wood od Larse
Myttinga. (Od tohoto autora vyšla v češtině kniha Dřevo – Knižní klub, 2015,
https://www.kosmas.cz/knihy/207168/drevo/). Myslíte si, že lidé čtou tyto
knihy, aby změnili svůj životní styl?
O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Myttingova kniha je spíše příručkou,
jak zacházet s palivovým dřevem, takže si nejsem jistý, že obě knihy
mají tolik společného, kromě toho, že obě napsali norští autoři 
a vyšly v mnoha překladech.  Mimochodem, jsem se setkal 
s italským pěstitelem oliv, který mi řekl, že se z Myttingovy knihy
hodně naučil.
Z vaší knihy není jasné, na které straně stojíte pokud jde o lov
velryb. Ale skutečnost, že používáte velrybí maso jako návnadu,
možná něco naznačuje. Nešokujete tím své čtenáře?
Nepoužíváme velrybí maso, ale velrybí odpad. Jsem ambivalentní 
k lovu velryb. Na jedné straně chápu, že mnoho lidí je šokováno, že
tato fascinující a inteligentní zvířata jsou zabíjena. Na druhou stranu

lov a rybaření
jsou jedinými dů-
vody, proč lidé žijí
v blízkosti moře.
Strávili zde stov-
ky let. Je to hlu-
boce zakořeněná
součást jejich
kultury. Přestože
každý rok bývá
zabita řada vel-
ryb, nejde v žád-
ném případě 
o ohrožený druh.
Dovolte mi,
abych se vás
něco zeptal: po-

kud byste se mohli rozhodnout, které zvíře je na tom lépe? Velryba,
která si po celý svůj život volně plave po rozsáhlých oceánech ve
společnosti jiných velryb, hraje si a loví, až do okamžiku, kdy je
zasažena harpunou a okamžitě uhyne? Nebo jeden z milionů prasat,
kuřat nebo dobytka vůbec, kterému je vyhrazen k životu minimální
prostor,  je geneticky manipulován a je jen součástí naší průmyslové
zemědělské výroby? Je možné bojovat proti lovu velryb a zároveň
podporovat průmyslovou výrobu masa, kde se s živočichy zachází
jako s předměty a ne jako s živými bytostmi? Není to pokrytecké?
Jaký je váš další projekt?
Z principu se snažím nemluvit o svých projektech dříve, než spatří
světlo světa. Jediné, co mohu říci, je, že jsem se nedávno vrátil 
z deštného pralesa v centru Bornea, kde jsem studoval život dvou
domorodých kmenů.  

Foto Morten Stroksnes

(Ze zahraničních pramenů) 
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John Sandford, Ctein
MISE SAturN
Pro fanoušky Marťana přichází mimořádný thriller z budoucnosti od autora bestsellerů
NY times a držitele Pulitzerovy ceny Johna Sandforda a mezinárodně uznávaného
fotografa a fanouška sci-fi Cteina.  

Píše se rok 2066. Zaměstnanec Caltechu si při pozorování jen tak mimochodem
všimne anomálie – něco se blíží k Saturnu a zpomaluje. Vesmírné objekty nebrzdí – to
dělají jen kosmické lodě.
Závěr jednání vlády je jasný: ten, kdo dokázal postavit tuhle loď, je v technologiích
nejméně sto let napřed, a kdo se této lodi zmocní a dokáže ji dostat na Zemi, bude mít
tak velkou výhodu, že mu žádný jiný národ nebude moci konkurovat. Číňané souhlasí...
Začíná nejdůležitější cesta v historii výzkumu vesmíru. Dobrodružství o odvaze, zradě,
vynalézavosti, tajemství a udivujících objevech, protože členové narychlo složené
mezinárodní posádky zjišťují, že jejich sílu a rozum otestují nejen nepřátelé ze Země...
Vázaná, 688 stran, 399 Kč, EAN: 9788073906757 

http://www.knihyomega.cz/eshop-mise-saturn.html

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 
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Rozhovor s autory na další straně

„Fanoušci Lucase Davenporta a Virgila Flowewrse 
to budou žrát.“ Stephen King



Vaše občanské jméo
je John Camp. Co
bylo důvodem pro
pseudonym John
Sanford?
V roce 1989 vyšly
téměř  souběžně dva
mé romány. Jeden 
v nakladatelství Holt 
a druhý u Putnama.
Putnam mě požádal,
abych použil pseudo-
nym a odtud pocháze-
lo jméno John Sand-
ford. Henry Sandford
byl můj pradědeček 
a bojoval v občanské
válce.

V poslední době vydáváte dva romány pro dospělé ročně 
a k tomu romány pro dospívající. Jak to stíháte?
Pomáhá mi má žena, Michele Cooková, hlavně pokud jde o knihy pro
dospívající mládež. Za poslední tři roky jsme společně napsali trilogii.
Ale ona také čte mé další rukopisy a radí, co napsat jinak a jak
posouvat děj.
Za více než 25 let jste napsal více než čtyřicet románů. Jak se
mění nároky na propagaci.
Než se rozšířil internet, hodně jsem cestoval. Teď jsou turné za
čtenáři méně důležité. Když píšete dvě knihy ročně, opravdu po-
třebujete nějakou dovolenou a nechcete tento čas ztratit cestováním.
Ale na druhou stranu se čtenáři hovořím moc rád. Mohu se od nich
dovědět zajímavé věci.  
Například?
Pokud vám čtenáři řeknou, že dialogy jsou příliš zdlouhavé, lze  to
opravit.
Stejně jako mnoho jiných známých spisovatelů jste si prošel
povoláním novináře. Které žurnalistické dovednosti se vám hodí
při psaní knih?
Každodenní psaní a redigování mi opravdu pomohlo. Jako novinář
jsem hodně hovořil s lidmi.  Naučil jsem se identifikovat rytmus v jejich
řeči a to se dá také využít při formování románové postavy. Osvojil
jsem si redigování textů jiných autorů, a tím pak snadněji objevuji a
odstraňuji své chyby. Nejcennější, co mě však žurnalistika dala, bylo
poznání mnoha prostředí, kam bych běžně neměl přístup
Nejste jediný autor knihy Mise Saturn, jak probíhala spolupráce
s vaším kolegou?
John Sandford: Můj přítel Ctein byl schopen popsat vědecké pro-
blémy, o nichž jsem toho moc nevěděl. Vymyslel první návrh a pak
jsem to napsal tak, aby to byl více thriller. 

Ctein: Rád bych řekl, že jsem napsal 2/3 a John napsal
2/3. Doufám, že čtenáři nepoznají, kdo je autorem

čeho. Myslím, že se to
čte jako román Johna
Sandforda.
Jak jste se setkali?
Ctein: Seznámil jsem
se s Johnem prostřed-
nictvím webové strán-
ky o fotografování.
Stali jsme se přáteli.
Řekl, že by rád napsal
román sci-fi, ale potře-
boval někoho s vhod-
nou odborností. Udělal
mi návrh, který jsem
vzal jako výzvu.
John Sandford: Psal
jsem příběh, ale ne-
mohl jsem se zbavit
pocitu, že postrádá fantazii. Tak jsem začal diskutovat se svým
dobrým kamarádem o různých nápadech, zda vypadají alespoň tro-
chu reálně.
V knize  je hodně vědeckých a technických poznatků. Proč tolik
detailů?
Ctein: Vytvořil jsem vědecký náčrt a John to přepsal, aby tomu
porozuměl i laik. Hledali jsme takovou střední úroveň. Nechtěli jsme
nic příliš jednoduchého, ani neúnosně odborného, čemu by většina
čtenářů neporozuměla. Například při vysvětlování dvou energe-
tických systémů a důvodu, proč jeden měl závadu a druhý ne, jsem
napsal: „Dvojčata, oddělená při narození, byla naprosto identická 
v každém představitelném způsobu. Kromě toho, že se nechovala
stejně."
Do kterého žánru byste knihu zařadili?
John Sandford: Doufám, že získáme čtenáře z oblastí počítačových
programátorů, inženýrů a vědců, kteří mají zájem o sci-fi, ale nechtějí
se příliš vzdalovat od reality. Samozřejmě také počítáme se všemi,
kteří se rádi dívají do budoucnosti. 
Chtěli byste letět  do vesmíru?
John Sandford: Ne. Po tom opravdu netoužím. Nemám rád stísněná
prostředí. Jako reportér jsem absolvoval osmihodinový let speciálním
letadlem. Nebyla tam žádná okna a navíc jsem si uvědomoval, že
těžko snáším, když nemohu určitý prostor opustit, když chci. Ne-
bezpečí by mě nevadilo, mám zkušenost s přistáním s helikoptérou
Black Hawk v odlehlých oblastech Iráku.
Ctein: Ano. Já bych letěl rád. Třeba k Marsu. Kdybych dostal pří-
ležitost, určitě bych ji využil.  
Co chcete, aby se čtenáři dověděli z vaší knihy?
Ctein: Aby porozuměli cestování v prostoru. Je to stále nebezpečné,
ale opravdu skvělé.
John Sandford: Chtěl jsem, aby tato kniha byla realistická a spojila
vědu s fikcí. Aby čtenářům bylo jasné, že čtou sci-fi, a ne fantazii.

(Ze zahraničních pramenů)
Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
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Amor Towles 
GenTlemAn v moskvě 
„vytáhněte paty z metropolu a budete na místě
zastřelen,“ zní doživotní rozsudek bolševického tri-
bunálu nad hrabětem Alexandrem Iljičem Rostovem za
autorství „nebezpečné“ básně. Tak začíná strhující
příběh klenoucí se od vzniku sovětského svazu přes
velkou vlasteneckou válku až po nástup Chruščova 
k moci.
„nenapravitelný aristokrat“ Rostov, uhlazený vzdě-
lanec s důvtipem na rozdávání, jenž v životě neodpra-
coval jediný den, je nucen opustit své apartmá mo-

skevského hotelu metropol a žít v podkrovním kamrlíku pro personál, zatímco venku se
odehrávají nejbouřlivější události ruské historie. Avšak hrabě je rozeným optimistou; 
v souladu s filozofií svého kmotra velkovévody – pokud se člověk nevypořádá s okolnostmi,
okolnosti se vypořádají s ním – nezahořkne a postaví se osudu čelem. Jeho prostřednictvím
sledujeme nejen specifický život v luxusním hotelu, ležícím nedaleko kremlu, ale také vliv
historických zvratů na jeho obyvatele. výsledkem je úžasné dobrodružství dalece přesahující
zdi metropolu.
Postava hraběte Rostova, který s moudrostí, humorem a elegancí vzdoruje každodenní ab-
surditě, uchvátila čtenáře po celém světě. Román byl přeložen do více než dvaceti jazyků 
a jeho prodeje již překročily milion výtisků.
Přeložila martina Šímová
vázaná, 472 stran, 388 kč, eAn: 9788074299735  

http://www.ivysehrad.cz/kniha/gentleman-v-moskve/
Zakoupit můžete zde Více

na následující straně
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Absint
Když hrabě patnáct minut po půlnoci zamířil do Šaljapinky, z této
někdejší oázy klidu, z této kaple určené k modlitbě a roz‑ jímání, se
linul hluk, který by byl ještě před deseti lety nemysli‑ telný. Byl
prosycen výbuchy smíchu, směskou jazyků, hlaholem trubky
a cinkáním skleniček – jinými slovy zvuky nespoutané zábavy. Jaký
vývoj událostí mohl přinést takovou změnu? V případě Šaljapinky
za tím stály tři důvody. Jedním z nich byl bleskový návrat americké
hudební formy známé jako jazz. Bolševici jazzové šílenství zdusili
pro jeho domnělou dekadenci, avšak v polovině dvacátých let ho
znovu začali brát na milost. Prý proto, aby důkladně prozkoumali, jak
mohla jediná myšlenka obrátit celý svět vzhůru nohama. Tak či onak,
jazz byl tu – nadšeně troubil, řinčel a třeštil na malém pódiu v zadní
části lokálu. Druhým důvodem byl návrat zahraničních zpravodajů.
V letech těsně po revoluci je bolševici bez okolků vyprovodili ze dveří
(spolu s bohoslovím, pochybami
a všemi dalšími potí‑ žisty), jenže
novináři jsou čeládka umíněná.
Sbalili si své psací stroje, překročili
hranici, převlékli šaty, napočítali
do deseti a jeden po druhém
proklouzli zpátky do země. Nakonec
v roce 1928 znovu otevřeli za-
hraniční tiskovou kancelář
na horním podlaží šestipatrového
bytového domu, jenž se příhodně
nacházel mezi Kremlem a sídlem
tajné policie – a náhodou stál přímo
naproti Metropolu. Tudíž jste v Šaljapince mohli kterýkoliv den
v týdnu potkat patnáct zahraničních korespondentů dychtících
unudit vás k smrti. A když nenašli žádné posluchače, seřadili se
u baru jako rackové na skalách a krákali všichni najednou. A pak tu
byl onen mimořádný vývoj léta Páně 1929. V dubnu toho roku
zaměstnávala Šaljapinka nikoliv jednu nebo dvě, ale rovnou tři
číšnice – všechny byly mladé, krásné a oděné do šatiček s lemem
nad kolena. S jakým šarmem a elegancí se pohybovaly mezi
návštěvníky a krášlily ovzduší svými útlými siluetami, tichým
smíchem a jemnými závany parfému! Pokud měli zahraniční zpravo-
dajové u baru sklon víc mluvit než poslouchat, číšnice naopak více
poslouchaly, než mluvily, čímž v podniku zavládla dokonalá
symbióza. Samozřejmě, dívky tak činily hlavně proto, že na tom

závisela jejich práce. Jednou týdně povinně docházely do malé šedé
budovy v Dzeržinského ulici, kde si malý šedý mužíček za malým
šedým stolkem slovo od slova zapsal všechno, co slyšely.* Vzbudila
tato laskavá trpělivost číšnic v zahraničních novinářích podezření?
Dávali si větší pozor, jelikož se báli, aby jim omylem nevyklouzla
nějaká neopatrná poznámka?
Právě naopak. Sbor zahraničních zpravodajů slíbil odměnu ve výši
deseti dolarů kterémukoliv ze svých členů, jenž bude předvolán před
Lidový komisariát vnitřních záležitostí. A tak každý přicházel
s nehoráznými provokacemi a začleňoval je do svého klábosení.
Jeden Američan třeba utrousil, že jakýsi rozčarovaný inženýr staví
na zadním dvorku své chaty horkovzdušný balón dle instrukcí Julese
Vernea. Další vyprávěl o tom, jak se nějaký biolog pokouší zkřížit
kuřata s holoubaty a vyšlechtit ptáka, který by ráno kladl vejce
a v noci doručoval zprávy… Zkrátka a dobře, když byly servírky
v doslechu, tihle chlapíci přišli s čímkoliv – přesněji řečeno
s čímkoliv, co by se mohlo dostat do hlášení a s těžkým žuchnutím
přistát na stole v Kremlu. Když hrabě stanul ve dveřích Šaljapinky,
viděl, že dnes je tu ještě veseleji než dřív. Jazzový ansámbl, jehož
úkolem bylo udávat tempo, měl co dělat, aby stačil divokému juchání
návštěvníků, výbuchům smíchu a bujarému plácání po zádech.
Hrabě se prodral vším tím pozdvižením do poněkud klidnější části
podniku (na místo, kde se tyčil velký alabastrový sloup) a za moment
už se k němu nakláněl Audrius s předloktím opřeným o barový pult.
„Dobrý večer, hrabě Rostove.“ „Dobrý večer, Audriusi. Dnes to
vypadá na pořádný večírek.“ Barman kývl k hloučku Američanů.
„Pana Lyonse dnes odvezli na OGPU.“ „Na OGPU! Jak to?“
„Na podlaze Perlovovy čajovny našli podle všeho list psaný jeho
rukou. Obsahoval popis manévrů jednotek a umístění dělostřelectva

na okraji Smolensku. Ale když psaní
položili na stůl a požádali pana
Lyonse o vysvětlení, řekl jim, že si
jen přepisoval svou oblíbenou pasáž
z Vojny a míru.“ 
„Ach, ano,“ usmál se hrabě. „Bitva
u Borodina.“ „Za ten výkon obdržel
slíbenou odměnu a teď zve všechny
na skleničku. Co ale můžu dnes
večer udělat pro vás?“ Hrabě
dvakrát poklepal na barovou desku.
„Neměl byste náhodou absint?“
Audrius nepatrně zdvihl obočí.

Chutě svého zákazníka znal dobře. Věděl, že před večeří si hrabě
rád vychutná skleničku šampaňského nebo suchého vermutu.
Po večeři dává přednost brandy, dokud průměrná noční venkovní
teplota nespadne pod čtyři stupně Celsia. Potom přesedlá na whisky
nebo portské. Ale absint? Za celých deset let, co byl hrabě hostem
tohoto hotelu, si ho ani jedinkrát neporu‑ čil. Vlastně si zřídkakdy
dopřál jakýkoliv ze sirupovitých alkoholických nápojů – a už vůbec
ne ten, jenž má zelenou barvu a podle všeho způsobuje šílenství.
Audrius však dostál své pověsti profesionála, neboť své pře‑
kvapení omezil na onen nepatrný pohyb obočí. „Myslím, že mi tu
ještě láhev zůstala,“ řekl. Pak otevřel bezzárubňové dveře ve stěně
a zmizel v místnosti, kde skladoval dražší a exotičtější lihoviny. 
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GENTLEMAN V MOSKVĚ vypráví příběh ruského aristokrata
žijícího v domácím vězení v luxusním hotelu více než třicet let.
Jak jste přišel na takový námět?
Během dvou desetiletí, kdy jsem se zabýval investicemi, jsem
hodně za svou firmu cestoval. Každý rok jsem strávil několik týdnů
ve světových metropolích. V roce 2009 při příjezdu do hotelu 
v Ženevě, kde jsem se pravidelně ubytovával, jsem poznal některé
lidi, kteří jakoby „zamrzli“ v určité době a současnost jim unikala.  
V té souvislosti mě napadlo napsat román, v němž jeho hrdina je
zavřen ve velkém hotelu, protože za jeho zdmi je ohrožen na životě.
Okamžitě mě napadlo Rusko, kde domácí vazba existovala od
carských dob. V nejbližších dnech jsem si načrtl většinu klíčových
událostí Gentlemana v Moskvě; v příštích několika letech jsem
připravil podrobný přehled a v roce 2013 jsem dal výpověď ze
zaměstnání a začal psát knihu.
Do jaké míry vás Rusko fascinuje? 
Rozhodně nejsem rusofil.  Nemluvím rusky, historii země jsem
nestudoval a navštívil jsem ji jen několikrát.  Ale ve svých dvaceti
letech jsem se zamiloval do ruských klasiků:  Gogola, Turgeněva,
Tolstého, Dostojevského. Později jsem nim přidal avantgardu
počátku dvacátého století – básníka Majakovského, malíře Maleviče
a filmového režiséra Eisensteina. Zdálo se mi, že každý umělec 
v Rusku měl svůj vlastní manifest. Čím hlouběji jsem se ponořil do
psychologie země,  tím víc jsem jí byl fascinován. 
Mohl byste být konkrétnější?
Uvedu třeba Kazaňskou katedrálu. Je dokonalým symbolem ruské
mystiky. Jeho název znamená, že je zasvěcen Kazaňské ikoně
bohorodičky. Chrámů s tímto názvem je v Rusku několik. Významný
je třeba i v Petrohradu. Ale já zůstanu v Moskvě. Dřevěný chrám na
Rudém náměstí z roku 1625 nahradila  v roce 1636 kamenná stav-
ba, postavená carem Michailem Fjodorovičem. V roce 1936, bolše-
vici oslavili 300. výročí jeho vysvěcení tím, že ji nechali zbourat 
a nahradili ji památníkem III. Internacionály.  Ale Peter Baranovský
(1892 – 1984), architekt, který se proslavil nejen obnovou chrámu
Vasila Blaženého na Rudém náměstí, ale i tím, že ještě před
demolicí zpracoval podrobné nákresy katedrály a ukryl je. Po více
než padesáti letech byl podle nich chrám obnoven. Každý aspekt
této historie považuji za fascinující. Samotná katedrála připomíná
nejen ruské dědictví – staré, pyšné a oddané, ale i to, jak ruský lid

může být nemilosrdný a nesentimentální.  Ale co je nejdůležitější,
symbolem  této historie je osamělý jedinec, který s velkým osobním
rizikem pečlivě dokumentoval to, co moc zničila, a navíc s minimál-
ní šancí, že by chrám mohl být někdy znovu postaven. Sovětská
doba je bohatá na kulturní změny a na stoické hrdiny, kteří pracují
izolovaně proti proudu  historie  k dosažení nějaké fiktivní jasnější
budoucnosti.
Toto je váš druhý román odehrávající  se v první polovině
dvacátého století. Je to dáno vaším hlubším zájmem o toto
období?
Můj zájem o počátek dvacátého století není ani odrazem lásky 
k dějinám, ani nostalgií
pro tuto dobu. To, co mě
přitahovalo k tomuto
období, je to, že má cel-
kem blízko k současnosti.
Tedy, že se většině čte-
nářů zdá být známé, ale
na druhou stranu, je  na-
tolik vzdálené, že už ne-
vědí, co se vlastně
odehrálo. To mi dává svo-
bodu prozkoumat úzkou
hranici mezi současným 
a tím, co už je součástí
historie.  

Kazaňská katedrála v roce 1882 a nyní
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Jak jste sbíral prameny pro knihu?
Spíše než bych se zaměřoval na sběr a studium
pramenů, jsem vycházel ze svých pocitů. Jako mladý
muž jsem byl fanouškem dvacátých a třicátých let
minulého století. Dychtivě jsem hltal romány, sledoval
filmy a poslouchal hudbu té doby. Získané poznatky
jsem použil jako základ pro román Pravidla zdvořilosti
(česky Vyšehrad 2018). Podobně jsem psal i knihu
Gentleman  Moskvě. V tomto případě stála na po-
čátku má dlouhodobá fascinace ruskou literaturou,
kulturou a historií. Pro oba romány, jakmile jsem
dokončil první verze, jsem uskutečnil nějaký apliko-
vaný výzkum, abych jemně vyladil detaily.
Získal jste nějakou novou zkušenost při psaní
knihy?
Moje zkušenost s napsáním románu skončila po-
dobně jako zkušenost hraběte s domácím vězením:
hotel se před mnou otevřel a odhaloval stále více aspektů života. Od
okamžiku, kdy hrabě prochází hotelovými dveřmi, se i vyprávění
začíná otevírat. Během následujících dvou stovek stránek popisuji
lidi, objekty, místnosti, vzpomínky a drobné události, z nichž se
mnohé zdají být téměř náhodné. Ale pak, jak se kniha přesune do
druhé poloviny, vy-právění začíná konvergovat do ostře vy-
hroceného  závěru. Jestli  se mi to podařilo, ať posoudí čtenáři.
Je hotel Metropol, který v románu hraje nezanedbatelnou roli,
skutečný?
Ano.  Byl postaven v centru Moskvy v roce 1905 a slouží dodnes.
Dokonce i v sovětské éře představoval jakousi oázu svobody a luxu-
su, i když byl za rohem od Kremlu a pár bloků od ústředí tajné poli-
cie.
Vzhledem k tomu, že Metropol byl v té době jedním z mála dobrých
hotelů v Moskvě, ubytoval se tu každý významnější host. Například
John Steinbeck nebo spisovatelka  Lillian Hellmanová.
Mají některé z postav reálnou předlohu?  
Žádný z hlavních hrdinů románu není inspirován postavou, kterou
bych znal. Ale to neznamená, že bych nepoužil vlastní zážitky. 

Uvedu  tyto tři příklady.
Hra, kterou hrabě hraje se Sofii, pochází z mého dětství. Moje
babička se jmenovala Boston Brahminová. Až do svých sta let žila
ve velkolepém domě. Když jsem ji s bratranci navštívil, uvítala nás
a zavedla do obývacího pokoje. Tajemným hlasem nám sdělila, že 
v místnosti je ukryto několik náprstků a že ten, kdo je najde, dostane
dolar. Tím nás zabavila minimálně na hodinu. 
Jako desetiletý kluk jsem hodil na konci léta láhev se vzkazem
případnému nálezci do Atlantského oceánu. Když jsme se o několik
týdnů později vrátili domů, čekal na mě dopis z New York Times.
Ukázalo se, že moji láhev nalezl Harrison Salisbury, ředitel časopisu
Times. Zůstali jsme v písemném kontaktu a poprvé jsem se s ním
sešel v New Yorku, když mi bylo sedmnáct. Zabýval se v té době
zpravodajstvím z Moskvy a mnohé z jeho vyprávění jsem v románu
také použil. 
Konečně scéna, ve které bouřlivá Anna vyhodí z okna oblečení se
odehrála mezi rodiči krátce po jejich svatbě. Nechám vás, abyste
uhádli, kdo vyšel uprostřed noci na ulici, aby všechny svršky sebral
a odnesl zpět do bytu.

(Ze zahraničních pramenů)


