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Melinda Leigh
PůLNočNí
odhALeNí
detektiv Reed pohřbil před pěti
lety spolu s milovanou ženou 
i svoji kariéru. Nehne s ním ani
prosba bývalého kolegy o pomoc,
když se po husté sněhové bouři
najde za městem tělo turisty
označené keltskou mincí. oč víc
od případu dává ruce pryč, o to
víc se o něj začne zajímat
odvážná fotografka Jayne. 
Až zmizí i Jayne…

Vázaná s přebalem, 296 stran,
299 Kč

https://www.alpress.cz/hledani/?q=P%C5%AFlno%C4%8dn%C3%Ad+odhalen%C3%Ad

Ukázka a rozhovor s autorkou
na následujících stranách

Zakoupit můžete zde
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Sympatická.“ Hugh se  přimhouřenýma očima zadíval na zavřené
dveře. „Zdá se, že se tady slečna Sullivanová nějaký den zdrží.
Měl bys do toho jít.“ Reed se obrátil zády k východu – a k ženě za
dveřmi. „Jestli se předpověď naplní, zapadnu přes víkend sně-
hem. Navíc nemám na takovou ženskou energii.“ Bože, kdyby
měl čistou a normální minulost, udělal by všechno pro to, aby si
mohl s krasavicí užít. „Prokristapána, chlape, tak si kup bednu
Red Bulla,“ bručel Hugh při návratu do služebny. 
„Hergot, nebýt ženatý, určitě bych měl na takovou kost dost
energie.“ „Kdyby tě Doris slyšela, stáhla by tě z kůže.“ Reed zava-
dil pohledem o složku s policejní zprávou. Jayne Sullivanové je
třicet. Věkově jsou si blíž, než předpokládal, což ho potěšilo víc,
než čekal. „O tom nepochybuju,“ uchechtl se Hugh. Pokynul 
k dřevěné židli, nejspíš ukořistěné v nějaké staré škole. „Škoda že
ji u nás potkal takový malér. Stejně je to divné, co říkáš?“ „Jo. 
Tyhle záhady nemám v oblibě.“ „Já taky ne.“ Hugh otočil ventilem
na radiátoru v rohu místnosti. „Měli bychom ji mít pod dohledem.“
Reed se posadil na rozvrzanou borovicovou židli. „Proč jsi mě
sem pozval?“ zeptal se. Poznámku nechal bez povšimnutí. Hugh
náhle zvážněl. „Díky, žes přišel, vím, jak ses musel přemáhat.
Hajný našel v kamenolomu jednoho z pohřešovaných trampů 
z Mayfieldu. Předpokládám, že jsi to slyšel.“ Šéf se zavrtal do
Reeda rentgenovým pohledem. Reed věděl dobře, co přijde.
Obrátil zrak k řadě zarámovaných ocenění na stěně za Hughovou
hlavou. Kolega se tvářil a jednal klidně, až lhostejně, a za vizáží
venkovského křupana by málokdo hledal profesionála s třicetile-
tou zkušeností. Týden co týden marně naléhal na Reeda, aby se
ucházel o místo šéfa zdejšího policejního oddělení; dá se čekat,
že dnešní požadavek bude tvrdě obhajovat. „Jo, slyšel,“
odpověděl Reed se sevřeným hrdlem. Kariéru vyšetřovatele 
v oddělení vražd pověsil po smrti manželky před pěti lety na
hřebík. „Víš, že už to nedělám.“ Hugh se nenechal odbýt.
Pokračoval klidně, ale začínal v něm vřít hněv. „Vím, pro odchod
z policejního oddělení v Atlantě jsi měl důvod. Já nežádám víc
než hodinu dvě z tvého volna.“ Reed v duchu poměřoval pocit
viny se zodpovědností. Na jedné straně slíbil synovi, že u policie
skončil, jenže dva mrtví studenti je zatraceně velký problém. Kvůli
Scottovi by měl vstát a odejít, přesto neprotestoval, když Hugh
otevřel složku položenou na záznamní knize. „Koroner stanovil
jako předběžnou příčinu úmrtí nešťastnou náhodu.“ Hugh rozložil
na stole snímky jako karty hlavolamu podstrčené paní smrtkou.

Reed měl nutkání zavřít oči před ohavným záběry – léta poklid-
ného života v něm utlumila profesionální otrlost. Barevné doklady
brutálních scén byly v minulosti součástí jeho každodenní práce.
Kvůli Hughovi potlačil odpor a zběžně prohlédl snímky. „Hochy
pohřešujeme od října. Kolem Díkůvzdání bylo dost teplo, tělo je
ve špatném stavu – šest týdnů bylo vydáno napospas hmyzu 
a zvěři.“ Hugh ukázal prstem zdeformovaným revmatitidou na
rozložené části měkkých tkání. „Moc materiálu k práci nezůstalo,
nějaké části dokonce chybí.“ Jako například hlava, doplnil Reed.
V ústech ucítil kyselou pachuť. „Hlava byla oddělená až po smrti.“
Hugh přisunul před Reeda další snímek. „Díky nějakému aktivní-
mu mrchožroutovi nedokázal patolog prokázat způsob, jak k de-
kapitaci došlo.“ Reed si v duchu shrnul informace: Tělo leželo 
v lese šest týdnů a starala se o ně zvěř a hmyz. Po chvíli úpor-
ného hledání vytáhl Hugh rentgenový snímek s popisem.
„Poznamenal však, že vpředu, těsně pod místem, kde byla oddě-
lená hlava, je viditelné škrábnutí do vnitřní strany obratle.“ Reed
hluboce vzdechl a odtrhl zrak od příšerného záběru. Soustředil
pozornost na popis rentgenového snímku. Škrábnutí na kosti tipo-
val spíš na nůž než zvířecí zuby. „Myslíš, že tomu klukovi někdo
podřízl krk?“
Hugh se probíral fotografiemi, pak jednu podal Reedovi. „A tohle
jsme našli pod tělem.“ Reed otočil fotku víc ke světlu. Mince. Na
první pohled zvláštní a hodně stará – podobné si prohlížejí
návštěvníci v muzeích. „Bronzová keltská mince z doby zhruba
padesát let před Kristem,“ identifikoval Hugh nález. „Kecáš…“
„Nekecám.“ Hugh se opřel na židli. „Kdybychom našli u těla
špičku šípu nebo objevili mrtvolu v rašelině v Británii, možná bych
připustil shodu náhod. Ale jak se, k čertu, dostala starověká kelt-
ská mince pod mrtvolu v Maine?“ „Jak těžké je získat takovou
minci?“ „Ověřil jsem si, že nijak zvlášť. Kdyby šlo o vzácný
vzorek, měli bychom štěstí, ale tohle je běžný typ v hodnotě asi
třiceti dolarů.“ „Ještě něco?“ „Ne.“ Hugh hodil na stůl další papír 
a vrásky kolem jeho úst se prohloubily. „Zbytek je na cestě 
k soudnímu antropologovi, takže na definitivní závěr si musím
nějaký čas počkat. Pokud byl ten chlapec zavražděný, pachatel
se za šest týdnů někam pěkně uklidil. Když jsme teď tělo objevili,
nedopřeju mu minutu, aby zamaskoval jediný důkaz. Stopy
dostatečně zmrzly.“ Reedovi nezbylo než souhlasit. „A co ten
druhý?“ „John Mallory je oficiálně stále pohřešovaný, nicméně
oba víme, že pravděpodobnost přežití je mizivá.“ Úřady už 
v polovině listopadu ukončily pátrání a oba chlapce považovaly za
mrtvé. Počasí se totiž zhoršilo a sníh zavál všechny stopy. Tělo
bylo nalezeno čirou náhodou, když se po Díkuvzdání na čas
oteplilo. Jinak by zůstalo pohřbeno v závěji až do jarního tání.
„Tak jak to vidíš?“ Reed musel chtě nechtě souhlasit s Hughem.
„Sázím na násilnou smrt. Abys mohl zahájit oficiální vyšetřování,
potřebuješ nejprve vyjádření soudního lékaře. Město se
nerozhoupe, dokud neuvidí úřední papír.“ „Já vím, ale nechci to
nechat plavat.“ Hugh pevně sevřel rty.  ...
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Melinda Leighová se vzdala kariéry v bankov-
nictví, aby vychovala své děti. Začala psát,
když její nejmladší potomek začal chodit 
do školy. Cítila, že jedině tak si může uchovat
duševní zdraví. 
Melinda také také vyniká v bojových uměních.
Je držitelem pásma 2. stupně v Kenpo karate,
studuje brazilský Jiu-Jitsu a vyučuje sebeo-
branu žen. Žije s manželem, dvěma dorůstají-
cími dětmi, dvěma psy a jednou kočkou.  

Byly obavy o duševní zdraví tím skutečným důvodem, proč
jste začala psát? 
Touha napsat knihu mě provází už od dětství. Podmínky pro
splnění tohoto snu se mi začaly vytvářet, když mé nejmladší dítě
začalo chodit do školy. Když jsem uklidila dům a vypořádala se 
i s dalšími domácími pracemi, najednou mi zbyl čas pro sebe.
Hned první den, kdy jsem sedla k počítači, mě tvůrčí práce úplně
pohltila. V roce 2007 jsem vyhrála literární soutěž a při této pří-
ležitosti mě napadlo, že by to mohl být start na cestě profesionál-
ní spisovatelky. Píšu na plný úvazek, což považuji za štěstí. Cho-
vám totiž obrovský respekt k spisovatelům, kteří pendlují mezi
dvěma profesemi. Jsem ráda, že to nemusím dělat.
Je něco zvláštního, s čím jste se setkala při psaní románu
Půlnoční odhalení?
Miluji historii a práce na Půlnočním odhalení mi umožnila
seznámit se s fascinujícími fakty, jako jsou pohanské rituály nebo
římská invaze do nynější Británie. Naštěstí pro mé čtenáře jsem
většinu z toho, co jsem nastudovala, v knize nepoužila. Ale pro mě
to bylo strhující poznávání. 

Čím jste se inspirovala. 
Půlnoční odhalení je inspirováno televizním dokumentem
o keltských duchovních–druidech. Přemýšlela jsem o  nich
a pátrala po jejich odkazu. Překvapilo mě, že se současní
pokračovatelé druidů dokonce účastní obřadů ve Stone-
henge. 
Jaké to bylo držet svou první knihu v ruce? 
Bylo to neskutečné. Stále jsem jí listovala a nemohla uvě-
řit, že jsem se stala spisovatelkou... 
Specializujete se na určitý žánr? 
Mé knihy jsou takové romantické, tajemné, thrillerové hy-
bridy. Každá z nich má vlastní jedinečný mix. Je to díky
tomu, že se neomezuji na jeden konkrétní žánr. Dává mi
to flexibilitu a udržuje mé psaní svěží.  

Oblíbila jste si vy jako čtenářka nějaký žánr?  
Mám ráda záhady, romance, thrillery, horory, sci-fi a občas román. 
Máte nějaké zvláštní místo, kde ráda píšete?
Mám pracovnu, ale píšu i v autě, nebo v posilovně, zatímco můj
syn trénuje. Když hoří termín odevzdání rukopisu do nakladatel-
ství, píšu kdekoliv. 
Jak přicházejí nápady pro vaše knihy?
Z různých míst. Třeba titulky v novinách jsou skvělým zdrojem.
Evokují příběh, aniž bych si k tomu potřebovala přečíst celý
článek. 
Když píšete, dodržujete přísně harmonogram práce nebo če-
káte na inspiraci?
Profesionální spisovatelé nemohou čekat na inspiraci. Rukopis
musí být odevzdaný v termínu. Snažím se nastavit si denní cíl
nebo stanovit počet stránek. Někdy mi to jde rychle, jindy se
mořím třeba do půlnoci, abych splnila, co jsem si určila. 
Kdy se jako spisovatelka cítíte nejšťastnější? 
Mám ráda e-maily od čtenářů. Není nic lepšího, než když si
přečtete, jak je mé příběhy vzrušují a těší se na další mou knihu.
Pro mě je to definice úspěšného spisovatele. 
Jak obvykle komunikujete se svými čtenáři / fanoušky?
Sociální média a e-mail jsou nejjednodušší prostředky komu-
nikace se mnou. Na svém webu mám kontaktní stránku. 
Najdeme ve vašich knihách i něco z vašich životních zkuše-
ností nebo je to všechno fikce? 
Můj život není, díky bohu, plný dramatických zápletek. Ale lidé  
(a psi) z mého okolí mé knihy nezřídka zabydlují. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Philip K. Dick
MAMlAS 
z MAloMěStA
Mamlas z maloměsta patří k té méně známé
tvůrčí linii autora, který se proslavil svými
jedinečnými, mnohokrát zfilmovanými sci-fi
příběhy. Je to naturalistický pohled na nižší
střední třídu americké společnosti pováleč-
ných let a její chování. „Malí“ lidé z rodin,
které zásobovaly armádu mladými muži, často
z války žili, neboť pracovali pro stát a stát je
platil. Po válce však tuto jistotu ztratili 
a často se ocitli na holičkách, tak jako ne-
slavný hrdina tohoto příběhu Roger lind.
Roger měl však štěstí: za peníze od tchyně si
zařídil prodejnu a opravnu televizorů, rodina
se jakž takž vzmohla a Rogerova žena Virginia
se rozhodla dát syna Grega do lepší školy.
tam Roger potká liz Bonnerovou, ženu
šikovného obchodníka Chika, představitele té
lépe situované střední třídy. Když liz zatouží
po Rogerovi a Chic se zakouká do jeho kšeftu
s televizory, na rozpad rodiny a ztrátu hodnot
a iluzí je zaděláno až sadisticky.

Překlad: Miloš urban
Vázaná, 318 stran, 348 Kč, eAN: 9788025724460

https://www.kosmas.cz/knihy/226656/mamlas-z-malomesta/

Carys Brayová
MuzeuM teBe
Dvanáctiletá Clover Quinnová vyrůstá jen s tátou
Darrenem a v hlavě má spoustu nezodpovězených
otázek. Rozhodne se, že letos o prázdninách na ně
najde odpovědi. z věcí, které zbyly po její matce
Becky, začne v prázdném pokoji vytvářet muzeum.
Jako kurátorka vybírá předměty, které ji nejvíce zau-
jaly, a postupně skládá příběh matčina, otcova i svého
života. Střípky každého příběhu je však možné po-
skládat různě – podle toho, co hledáme a jaké máme
touhy a představy. 

Překlad: eva Klimentová
Vázaná, 344 stran, 328 Kč, eAN: 9788025723579

https://www.kosmas.cz/knihy/226659/muzeum-tebe/
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David Satter 
ČÍM MÉNĚ VÍTE, 
TÍM LÉPE SPÍTE
Ruská cesta k teroru a diktatuře 
za Jelcina a Putina
Americký publicista David Satter, který v Sovětském sva-
zu a později v Rusku působil dlouhá léta jako novinář,
dokud z něj nebyl v roce 2013 vypovězen, předkládá po-
hled na historii postsovětského, postkomunistického
Ruska na cestě k teroru a diktatuře za prezidentů Jelcina
a Putina. Jako důvěrný znalec prostředí, souvislostí a lidí
ukazuje, jak se nakročení směrem k liberální demokracii
zastavilo a přetavilo do podoby pseudomoderní autokra-
cie v čele s novým vladařem, který pochází z prostředí
všemocných tajných služeb. Vykresluje klíčové události 
a hluboké změny ve společnosti od divoké privatizace
přes bombové útoky na obytné domy v Moskvě, Volgodon-
sku a Bujnaksku, dvě čečenské války až po teroristické
útoky v divadle Na Dubrovce či škole v Beslanu. Dokládá
společenský a hospodářský marasmus v zemi, kde je
cena lidského života velmi nízká, pokud není součástí bez-

zásadového oligarchicko-kriminálního prostředí, jež stát reprezentuje. 

Překladatel: Jan Petříček
Brožovaná, 240 stran, 297 Kč, ISBN: 978-80-7260-380-0

http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/cim-mene-vite-tim-lepe-spite-2-vydani.aspx?referrerID=42
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David Satter 
Vzestup zločinecké oligarchie a používání násilných a nelegálních
metod při budování autoritářského režimu nevyhnutelně měly vliv na
vědomí společnosti. Vedly k rozmlžení morálních rozlišení, k nárůstu
iracionality a ke lhostejnosti vůči hodnotě lidského života. Rozmlžení
morálních rozlišení bylo přirozeným následkem transformačního pro-
cesu, který odměňoval zločinnost. Úspěch byl v Rusku tak těsně spo-
jený se zločinem, že nikoho nepřekvapilo, když se gangsteři stali
politickými vůdci. Otari Kvantrišvili, z něhož se stal jeden z hlavních
moskevských prominentů, svou kriminální dráhu započal v osmde-
sátých letech, kdy řídil vlastní gang, který se zabýval měnovými
spekulacemi, hazardem a vybíráním výpalného od prostitutek pracu-
jících v předních moskevských hotelech. Pro řízení těchto aktivit
Kvantrišvili založil holdingovou společnost jménem Association
Twenty-First Century, jež se později chtěla věnovat exportu ropy,
dřeva a barevných kovů. Přístup k surovinám vyžadoval politické
konexe. K těm Kvantrišvilimu dopomohl Josif Kobzon, zpěvák 
s vazbami na politické vůdce. Přes Kobzona, jenž měl v jeho organi-
zaci funkci „viceprezidenta pro humanitární otázky“, Kvantrišvili
navázal vztahy s Jelcinovou suitou, bývalým starostou Lužkovem 
a vysoce postavenými představiteli FSB a MVD. Kvantišvili působil
rovněž jako arbitr v kriminálních sporech a brzy se z něj stal neoficiální
vyslanec organizovaného zločinu do světa vyšší společnosti a zá-
stupce společnosti v podsvětí.
Association Twenty-First Century si rychle získala proslulost jako or-
ganizace, která uměla lidem pomáhat s „řešením problémů“. Zločinci
Kvantrišviliho vyhledávali, když potřebovali pomoci s úřady, a pod-
nikatelé se na něj obraceli kvůli pomoci s gangy. Aby si vylepšil
pověst, založil Kvantrišvili Jašinův fond pro sociální ochranu
sportovců. To z něj učinilo moskevskou celebritu. Byl zván do televize,
aby debatoval o životních podmínkách atletů, a stal se častým hostem
na soutěžích krásy, sportovních událostech a večírcích celebrit. Kon-
cem roku 1993 se rozhodl vstoupit do politiky a založil vlastní poli-
tickou stranu jménem Ruští sportovci. Když však 5. dubna 1994
obklopen bodyguardy odcházel z veřejných lázní, zabil ho odstře-
lovač. Jeho pohřbu se zúčastnili stejnou měrou členové politické 
a kulturní elity i vůdčí představitelé organizovaného zločinu. Pohřeb
navštívil Lužkov, Gusinskij, Jelcinův tenisový trenér Šamil Tarpiščev
a oblíbený zpěvák Alexandr Rosenbaum. Zatímco byl Kvantrišvili uk-
ládán k poslednímu odpočinku, Rosenbaum prohlásil: „Země ztratila
– nebojím se použít to slovo – jednoho ze svých vůdců.“ 
Dalším takovým vůdcem byl Anatolij Bykov, jehož organizovaná
zločinecká skupina během jedné z nejkrvavějších epizod ruské pri-
vatizace ovládla Krasnojarskou hliníkárnu (KRAZ). Bykov byl zapleten
do vražd ústředních postav krasnojarského podsvětí a do vražd
podnikatelů, kteří dříve platili výpalné nedávno zesnulým policistům
a nechtěli je platit i Bykovovi. Během deseti dnů na konci července 
a začátku srpna 1994 bylo zabito pět předních krasnojarských pod-
nikatelů. Následovaly desítky dalších vražd. Mezi oběťmi byli vládní
představitelé, podnikatelé a Mustaf Mustafin, který do Krasnojarsku
dorazil z Moskvy, aby Bykova donutil dát peníze do všeruské
zločinecké pokladny (do obščaku). Zabiti byli také atentátníci, kteří
měli za úkol Bykova zavraždit, a čtyři podnikatelé, které Bykov mylně
pokládal za nájemné vrahy. Nejen že Bykovovi zabijáci své oběti kosili
za plného denního světla, navíc zastřelili každého, kdo se jim připletl

do cesty. Když kandidoval do Zákonodárného shromáždění Krasno-
jarského kraje, přiznal Bykov, že několikrát „zariskoval a udělal něco
nelegálního“, ale tvrdil, že zákon porušoval jenom proto, aby v kraji
zavedl pořádek a zbavil jej zločinců. Získal 80 procent hlasů. 
Jeden z nejkrutějších ruských kriminálníků byl Alexandr Solonik
(„Saša Makedonský“), nájemný vrah proslulý mimo jiné tím, že
dokázal přesně střílet ze dvou pistolí najednou. Solonik se dal dohro-
mady s jednou z nejoslnivějších žen Ruska, bývalou ruskou miss
Světlanou Kotovovou. Potkali se v moskevském nočním klubu při
oslavách příchodu roku 1997 a Kotovová na Solonikovo pozvání 25.
ledna odcestovala do Řecka. Po příletu byla zahrnuta květinami 
a šofér ji mercedesem zavezl do Solonikovy vily. V telefonním hovoru
své matce sdělila, že prožívá něco zázračného. Zázrak skončil 30.
ledna, kdy do vily vtrhli gangsteři z kurganské zločinecké organizace.
Zatímco gangsteři se Solonikem rozmlouvali, jeden z nich mu hodil
kolem krku tenkou šňůru a zezadu jej uškrtil. Světlanu pak členové
skupiny našli ve druhém patře a také ji uškrtili, aby odstranili
případného svědka.
Jelcinovu dobu charakterizoval také rozšířený mysticismus a víra 
v paranormální jevy. Namísto zdiskreditované komunistické ideologie
se lidé pro výklad toho, co se kolem nich dělo, obrátili k čarodějnicím,
kouzelníkům a věštcům. Na začátku devadesátých let byl nej-
oblíbenější ruskou celebritou Anatolij Kašpirovskij, psychiatr 
a vyškolený hypnotizér, který v televizi vedl léčebné seance, v nichž
léčil všechno od vysokého krevního tlaku a zranění kyčle po emo-
cionální nepohodu. Byl oblečen celý v černém a mluvil hlasem, který
pozorovatelé popisovali jako zároveň „uklidňující a podivně výhružný“
a jímž uváděl televizní diváky do transu. Při jeho živých vystoupeních
se diváci svíjeli a vzlykali na jeho povel v domnění, že jsou svědky
vymítání démonů. Oblíbený byl také Allan Čumak, bývalý novinář 
s hřívou bílých vlasů, který vždy po krátkém úvodu začal pomalu po-
hybovat rukama přes televizní obrazovku, čímž prý nabíjel ozdravnou
energií rendlíky s vodou, které miliony lidí umístily před své televizory.
Čumak léčil různé neduhy. První část seance mohla být určena třeba
lidem s alergiemi. Lidem s žaludečními problémy bylo řečeno, ať si
pořad naladí později. 
Z okultních služeb se v Rusku stal velký byznys. Manželky se
obracely na čarodějnice, aby jim pomohly získat zpět manžely nebo
uhranuly jejich sokyně. Někdy klientka čarodějnici požádala, ať změní
chování jejího partnera. Za tím účelem čarodějnice podle fotografie
vyrobila voskovou figurku osoby, jejíž chování se mělo změnit, a na
chvíli zabodla jehlu do jejích intimních partií. Podnikatelé se s kouzel-
níky radili předtím, než učinili nějaké rozhodnutí, když chtěli identi-
fikovat nepřátele, předpovědět výsledky nadcházejícího právního
sporu nebo vybrat terč nájemné vraždy. Ruská pravoslavná církev
těmto tendencím nevzdorovala a místo toho se sama proměnila 
v jakýsi kult, jehož kněží za úplatu vymítali „nečisté síly“ a žehnali fir-
mám, bankám, domovům, automobilům a v jednom případě i tanku.
Mezi mnohé náboženské skupiny, které v Rusku působily, patřila
japonská apokalyptická sekta Óm šinrikjó, která učila, že konec světa
přijde v roce 1997 a jenom její členové se zachrání. Vůdci sekty
navázali styky s vrcholnými ruskými představiteli včetně Olega
Lobova, tajemníka Rady bezpečnosti. Díky jeho pomoci mohli členové
sekty cvičit na ruských vojenských základnách a nakupovat moderní
zbraně. Sektě byla zakázána činnost poté, co několik jejích členů
spáchalo v tokijském metru útok sarinem, který zabil dvanáct lidí a
více než dva tisíce jich zranil. ...



Svou žurnalistickou kariéru v Moskvě
jste začal v roce 1976 a po desetiletí jste
psal o skutečnostech, na které Kreml
většinou nahlížel jinak než vy. V důsled-
ku toho jste byl v 2013 z Ruska vypově-
zen. Vidíte v načasování represivního
opatření vůči vám nějakou hlubší sou-
vislost? Myslíte si, že zahraniční noviná-
ři jsou v Rusku ještě více omezováni,
než tomu bylo za sovětské éry?

Vypovězením mně hrozili už během
sovětské éry, ale pak své rozhodnutí pře-
hodnotili a já mohl zůstat.  Myslím, že srov-
návat bychom mohli spíš se situací 
v post–sovětské době. Tehdy k vyhoštěním
nedocházelo a ruské úřady rády zdůrazňo-
valy, že po pádu SSSR nemusel jeho úze-
mí nedobrovolně opustit ani jeden
Američan. Někteří lidé blízcí režimu tvrdilii,
že nové Rusko bude tolerantní a respektu-
jící svobodný projev.
Po vypuknutí nepokojů  na Ukrajině došlo
ke změně postojů ruských úřadů. Stále více
pociťovaly,  že jejich úsilí vykreslovat Rusko
jako zemi, která je součástí civilizovaného
světa, nebude udržitelné a musely jednat
způsobem, který více odpovídal jejich pra-
vé povaze. Budoucnost režimu byla do jisté
míry ohrožena a hrozba pochází z Maj-
danu. I když to bylo v jiné zemi, obávaly se
že by příklad obyvatelstva, který svrhl
korupční režim, mohl přeskočit i do Ruska.
Takže to vedlo k náhlé změně myšlení

uvnitř režimu a jedním z důsledků bylo i mé
vypovězení. 

Hodně jste se zabýval pozadím  bom-
bových útoků na byty v Moskvě,  Buj-
naksku a  Volgodonsku v roce 1999.
Zahynulo při nich celkem 307 lidí a více
než 1000 dalších bylo zraněno. Podle
oficiálního vyšetřování útoky spáchali
islámští teroristé ze severního Kavkazu
pod vedením saúdskoarabských mud-
žahedínů Ibn Al-Chattába a Abú Omar
Al-Saifa. Spolu s invazí militantů Sami
Basajeva do Dagestánu se útoky staly
hlavním spouštěčem druhé války v Če-
čensku. Domníváte se, že FSB a státní
moc měly nějaké informace o přípra-
vách teroristických útoků? 

Neznáme všechny podrobnosti o tom, kdo
věděl o chystaných útocích, nebo kdo byl
zapojen do jejich přípravy. Víme, že
vyvolaly druhou válku v Čečensku a že to
posílilo Putina, který v roce 2000 neměl 
zvolení prezidentem vůbec jisté. Bombar-
dování zcela změnilo politickou situaci 
v Rusku a v tomto ohledu ho státní moc
mohla dobře využít. Ale je to velmi chou-
lostivá otázka. Bombardování bytů se
odehrálo v době, kdy byl prezidentem Boris
Jelcin. Hodně lidí o tom mluví, ale zdráhají
se vystoupit veřejně.

David Satter (1947) je americký
novinář a přední odborník na Rusko 
a bývalý Sovětský svaz. Vystudoval
Chicagskou univerzitu a Oxford, kde
získal titul z politické filozofie. V roce
1976 se stal moskevským korespon-
dentem pro London Financial Times,
později pro Wall Street Journal. 
V roce 1990 byl jmenován členem
Foreign Policy Research Institute,
později se stal spolupracovníkem
dalších významných organizací, jako
je například Hooverův institut. Učí
moderní ruskou historii na Univerzitě
Johnse Hopkinse. Je autorem několi-
ka knih o Rusku: Age of Delirium. The
Decline and Fall of the Soviet Union
(Věk blouznění. Úpadek a pád
Sovětského svazu, 2001), Tma na
úsvitu. Nástup ruského zločinného
státu (2003, česky 2008) a It Was 
a Long Time Ago and It Never Hap-
pened Anyway. Russia and the Com-
munist Past (Už je to dlouho, a stejně
se to nikdy nestalo. Rusko a komuni-
stická minulost, 2011). Na základě
jeho první knihy byl natočen doku-
mentární film. Satter stále přispívá do
předních amerických novin, vystupuje
v rozhlase i v televizi po celém světě
a často je zván na jednání výborů
Kongresu, aby hovořil o ruských
záležitostech.

... ví o Rusku hodně



Souhlasíte se závěry Lukea Hardinga a Billa Browdera, kteří
charakterizují Putinův režim jako „mafiánský“ stát nebo klep-
tokracii? Pokud ano, myslíte si, že je to horší než za Jelcina?

Má druhá knihy, která vyšla v roce 2003, se jmenovala Darkness at
Dawn. (česky: Tma na úsvitu, Ideál, 2009). Obsahuje důkazy až do
roku 2002, podle nichž chápání Ruska jako „mafiánského“ státu mi
není cizí. V čele stojí gang, který má určité velmi zlověstné postko-
munistické rysy, jako je nedostatek respektu k lidskému životu 
a ochota obětovat vlastní lidi. 
Nejsem si jist, že se kleptokracie zhoršila, ale místa, kde dochází ke
korupci, se přesunula od gangsterů a oligarchů do vládního aparátu.
Putin si dokázal zachovat loajalitu místních úředníků, protože v každé
lokalitě zůstávají skupiny zlodějů, kteří režim podporují. Volební pod-
vody jsou používány k udržení loajality, protože každý místní vůdce
je zodpovědný za konkrétní volební výsledek. Mnoho Rusů, stejně
jako Ukrajinci za Janukoviče,  stále více cíti, že nemají přístup ke
spravedlnosti. Peníze, z nichž byly financovány zločinecké gangy,
jsou nyní vypláceny vládním byrokratům. Ale neřekl bych, že ze
Putina je korupce horší než v době Jelcina.

Myslíte si, že Putinův režim má šanci dlouhodobě přežít a jak si
vysvětlujete Putinovu vysokou popularitu i přes ekonomické
problémy země?

Je pravda, že Putin zůstává populární, ale tato popularita je pravdě-
podobně nadhodnocena oficiálními průzkumy veřejného mínění 
a nárůst podpory režimu lze také do značné míry přisoudit šovinismu,
který následoval po připojení Krymu k Rusku.  Hospodářský růst 
v Rusku nepochybně klesal od finanční krize v roce 2008 ve srovnání
s prvními dvěma prezidentskými obdobími Putina. Ale nemyslím si,
že ekonomická situace může nějak výrazněji ovlivnit zahraniční poli-
tiku země. Rusko však nemůže vytvořit diverzifikovanou ekonomiku 

Domníváte se, že mezinárodní sankce a rostoucí ruské oběti 
v konfliktu s Ukrajinou nakonec vyvolají nepokoje proti Puti-
novmu režimu?

Putinův důraz na ekonomické sebeobětování se nakonec vyčerpá.
Každodenní těžkosti se nezmírní a vhodnost invaze na Ukrajinu bude
zpochybňována. Útok na Ukrajinu byl zpočátku populární, protože se
zdálo, že bez velkých nákladů a nemnoha obětí se dosáhlo velkých
zisků.  Ale teď vycházejí najevo skutečné náklady na vojenskou
přítomnost Ruska na Ukrajině. Ztráty pravděpodobně budou po-
kračovat a ruská životní úroveň by mohla prudce klesnout. V Putinově
režimu existují chybné linie, je  jen otázka času, kdy se projeví. Ale
Putinův konečný osud se bude odvíjet ze vztahu obyvatelstva 
k byrokratům.  

Má Vladimír Putin vyřešený plán svého nástupnictví po roce
2024 nebo by mohl skončit ve funkci ještě před tímto datem?

Ruské politické elity by mohly Putina svrhnout, ale  revoluce, kterou
by vyvolaly, by  pravděpodobně nebyla demokratická.  Vůdci by nej-
spíš pocházeli  z bezpečnostních složek nebo z armády či aparátu
režimu. Sotva ze skupiny oligarchů. Nemyslím si, že Putin nutně chce
v roce 2024 odstoupit, a proces nástupnictví není něco, co má
urščující vliv na jeho rozhodování.

Pokud jde o ukrajinský konflikt, myslíte si, že ruské rozhodnutí
o připojení Krymu bylo založeno především na geopolitických 
a strategických cílech (například předejít  rozšiřování NATO )
nebo bylo primárně vyvoláno obavami o bezpečnost režimu?

Ukrajinské členství v NATO by bylo pro Kreml nepříjemné, ale ne-
domnívám se, že bylo podstatné pro rozhodnutí anektovat Krym.
Sedmnáctiletá smlouva o pronájmu Sevastopolu fungovala efektivně,
takže ani to nemohl být hlavní důvod. Myslím, že ruská invaze na
Krym byla primárně motivována obavami o bezpečnost režimu. 
V roce 2008 Putin v rozhovoru pro německou televizi prohlásil, že na
Krymu neexistuje žádný etnický konflikt a že Rusko respektuje
územní celistvost Ukrajiny. Putin podporoval ukrajinského prezidenta
Janukoviče a jeho Stranu regionů. Myslím si, že vývoj na Ukrajině by
nebyl problém, kdyby lidové protesty neodstranily Janukoviče od
moci. Putinův vojenský zásah měl za cíl zabránit pádu Janukoviče 
a odradit potenciální odpůrce v Rusku od podobných aktivit. 

Domníváte se, že by západní mocnosti měly pomáhat Ukrajině 
s ekonomickou obnovou a tím zmírňovat tlak Ruska? Nebo by
bylo lepší Ukrajinu vyzbrojit?

Souhlasím s tím, že silná ukrajinská ekonomika by rozhodně byla
důležitým faktorem pro omezení vlivu Ruska a příkladem pro ruskou
opozici. Ale nemyslím si, že by Západ měl rezignovat na dodávky
zbraní Ukrajině, protože tato země je cílem zahraniční agrese.

Jaký je váš názor na možnost mírového řešení konfliktu a jak lze
dosáhnout míru na Ukrajině?

Domnívám se, že uzavření mírové dohody pro Ukrajinu je možné, ale
nelze se vzdát demokratických zásad. To znamená, že takový doku-
ment musí obsahovat  záruky suverenity národa a  územní celistvosti
Ukrajiny. 

Může být i kulturní výměna nástrojem pro zlepšování vztahů 
s Ruskem?

Na kulturních výměnách není nic špatného, některým lidem by mohly
otevřít oči. Ale jejich účinnost nemůžeme přeceňovat.  Je mnoho
příkladů, že se třeba studenti po absulutoriu na Západě vrátili do
Ruska a rychle se přizpůsobili zdejším tlakům

Domníváte se, že se ruská vojenská agrese zastaví na Ukrajině
nebo se rozšíří na pobaltské státy. Zvláště Litva se cítí ohrožena?

Nemyslím si, že Rusko má nějaké důležité strategické zájmy, které
by právě teď ospravedlnily  invazi do pobaltských států.  

(Ze zahraničních pramenů)
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John Vaillant
TYGR
V prosinci roku 1997 se v okolí zapadlé
vísky v Přímoří na ruském Dálném výcho-
dě potuloval obrovský tygr. Místní obyva-
telé, pro které je tajga často jediným zdro-
jem obživy, tygry respektují a vědí, jak 
s těmito inteligentními, nevyzpytatelnými
vládci tajgy vycházet. Ale tento tygr byl
nebezpečnější než ostatní – okolnosti ho
přinutily zabíjet a požírat lidi.

Ochránci tohoto téměř vyhynulého druhu,
kteří zasvětili život neohroženému boji 
s pytláky, se náhle ocitli před otázkou, na
kterou zpočátku těžko hledali odpověď –
zabít, či nezabít tygra?

Tento strhující příběh o vztahu člověka 
a dravé šelmy se skutečně stal. Odehrává
se na pozadí drsné přírody a nemilosrdné
společnosti. Je napínavý, hrdinný, děsivý 
a plný hluboké moudrosti – víc než jakékoli
smyšlené drama.

Vázaná, 272 stran, 299 Kč, 
ISBN: 978-80-7553-505-4, 
EAN: 9788075535054

http://www.tridistri.cz/tygr?ItemIdx=1

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách



Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, 
email: distribuce2@triton-books.cz, www.tridistri.cz

KAPITOLA 12

V mýtech se vyskytují pouze zvířata, která zabijí
lovce, nebo ta, v něž se lovec promění. 
JOSEPH FONTENROSE, ORION: 
THE MYTH OF THE HUNTER AND THE HUNTRESS 
(MÝTUS O LOVCI A LOVKYNI)

Trušův kolega Saša
Lazurenko byl od začátku
přesvědčen, že Markova
zabil tygří samec – a ne jen
tak nějaký, ale mimořádně
velký. Ustoupil však Tru-
šovi a nepřímým důkazům,
které poukazovaly na mstí-
cí se tygřici, protože zpo-
čátku se zdálo, že není
důležité, jestli se jedná 

o samce nebo samici. Velikost tygra lze bez jeho přítomnosti
nejspolehlivěji určit podle otisků tlap. Lovci a biologové měří otisk
přední tlapy, přesněji řečeno poměrně úzkou patní část, které se
rusky říká pjatka. Právě tento parametr je považován za směrodatný,
protože je vzhledem k fyziologické zvláštnosti této části tlapy konzis-
tentní. Tygr má na patě jeden tvrdý polštářek, jehož velikost se při
pohybu zvířete nemění, na rozdíl od velikosti pružnějších a širších
prstů. Na patu také při každém kroku doléhá největší váha, a proto
zanechává nejhlubší a nejzřetelnější otisk. Velká samice ussurijského
tygra mívá zadní část paty širokou devět až deset centimetrů, zatímco
u samců to může být třináct centimetrů, ba i více. Pata o šířce patnáct
centimetrů patří obrovi – alespoň podle současných běžných rozměrů
ussurijského tygra. Určitě se jedná o samce vážícího dvě stě až tři sta
kilogramů, tedy většího než jakýkoli volně žijící lev. Tygří stopy na
místě Markovovy smrti byly změřeny za příznivých podmínek. V tuto
zimu nenapadlo mnoho sněhu, takže všechno bylo, jak říkají lovci, na
povrchu. Výsledky měření se Lazurenkovi vryly
do paměti: 13,5 centimetru. Truš si zapamatoval
jiný údaj: 12 centimetrů. V této otázce se nakonec
neshodli. Důležité však bylo, že se jednalo o nej-
většího tygra nejen v Pančelaze, ale v okruhu do-
brých osmdesáti kilometrů, a Markov ho nějak
popudil. Tento tygr se narodil zanedlouho po pe-
restrojce, počátkem devadesátých let. Bylo mu
přibližně šest let a právě vstupoval do vrcholného
období pohlavní zralosti. Kdekoli v tajze by se stal
dominantním samcem. Po pořádném „obědě“
mohl vážit až dvě stě dvacet kilogramů, a přesto
hravě dokázal bez rozběhu přeskočit třímetrový
plot nebo jedním skokem přeběhnout ulici.
Pohlaví tygra lze stanovit při pouhém pohledu na
jeho hlavu: hlava samce je viditelně větší a širší,
srst kolem šíje připomíná hřívu a podél dolní
čelisti jsou dlouhé střapaté licousy. Stejně jako
muži i tygří samci mívají větší a výraznější nos
než samice. Tento tygr jej měl obzvláště veliký,
což zjevně svědčilo (kromě dalších ukazatelů) 

o jeho plně vyvinuté mužnosti a přirozeném sklonu k dominanci. Tygří
nos vypovídá i o dalších věcech: jelikož je na něm tenká a krátká srst,
je to na tygřím těle jedno z mála míst, kde jsou vidět šrámy po soubo-
jích. Tento tygr jich měl na nose spousty. Měl i jiná zranění, která
časem vyšla najevo. Přestože byl mladý, byl už ostřílený veterán, 
a proto byl dokonale připravený stát se v příštích letem carem své
říše. Když se tygr setkal s Markovem, byl už plně přichystaný na
zimu: měl hustou srst, jakou jeho jižní příbuzní nikdy nemívají, hřála
ho huňatá podsada, překrytá dlouhými, bujně rostoucími pesíky. 
Z určitých úhlů vypadal chundelatý jako rys. Ocas silný jako mužská
paže připomínal krajtu porostlou srstí. Toto byl zimní tygr: nikoli
elegantní obyvatel džungle, který se lenivě krade vysokou trávou 
u tůní, ale mohutný vládce hor, sněhu a úplňku, jenž se skví ve svém
osamění.
Dne 6. prosince, kdy
Jurij Truš a jeho ko-
legové tygra vypla-
šili, odešel od Mar-
kovova těla a belhal
se na východ. Čas
od času se zastavo-
val, aby si ošetřil
zraněnou nohu. 
Pokaždé si ránu lízal
a okusoval, aby ji
vyčistil od krve a hni-
su, ale především se
snažil utišit neutu-
chající, pronikavou
bolest. Tygří jazyk 
z dálky vypadá rů-
žový a hebký, ale ve
skutečnosti připomí-
ná struhadlo – je po-
krytý papilami, drob-
nými výběžky, které
se podobají háčkům

Na lovu, kolem roku 1885. 
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a směřují ostřím k hrdlu. Jsou tak drsné, že sedřou srst zvířete 
a ohoblují mu kůži jako pilník. Stejně působily i na tygrovu přední
nohu. V následujících dnech se tento cyklus chůze a zotavování
pravidelně proměňoval, ale v této rané fázi byl tygr ve skvělé formě,
přestože byl zraněný. Byl dobře vykrmený lesní zvěří a mohl čerpat
ze zásob, které si vytvořil během podzimu a na začátku zimy, tato
poslední střetnutí však změnila nejen jeho stravu, ale i celkový
způsob života. Tygr mířil přímo ke štěrkové silnici a táboru silničářů.
Lákal ho tam pronikavý puch výkalů, který se linul z latríny a visel 
v nehybném mrazivém vzduchu. Pro tygra musel být vábivý jako
volání Sirény. Vojáky, najaté na práce na dálnici, na víkend odvezli na
základnu v Chabarovsku a v táboře zůstali jen dva hlídači, kteří měli
strážit maringotky a vybavení. Latrína byla z jejich maringotky dobře
vidět a to, co spatřili, je vyděsilo. Tygr šel po lidské stopě a přitom zá-
měrně či bezděčně zároveň rekonstruoval sled událostí – a vytvářel
jakýsi obraz zločinu. Toto zvíře nyní bylo dopodrobna obeznámeno 
s Markovovým pachem – živočišnou směsicí krve, potu, vnitřností 
a psů v kombinaci se střelným prachem, kouřem z ohně, vodkou a ci-
garetami. Ve velmi skutečném smyslu nyní byly tyto dvě bytosti ne-
dílně spjaty. Tato nezvratná proměna nepostihla pouze Markova,
svým způsobem se proměnil i tygr: takovou zkušenost s člověkem
nikdy předtím neudělal, a proto už nemohl zůstat stejný. Těžiště jeho
pozornosti se zásadně posunulo. Nyní byl vysoce citlivý na sebe-
menší stopu Markovova pachu a na to, co vydávalo stejný pach jako
on – ať už to mělo jakoukoli podobu. Markov často zavítal do
silničářského tábora, stejně jako mezi dřevaře. Na obou základnách
trvale žili lidé, a tudíž zde byly zásoby, které potřeboval: olej, rýže,
brambory, cigarety a s trochou štěstí i kapka vodky. Těmto odlehlým
osadám však chyběl trvalý přísun čerstvého masa, takže když se
Markovovi podařilo skolit nějaké velké zvíře, přinesl třeba kýtu, aby ji
vyměnil za jiné produkty. Truš vyslechl hlídače, kteří tvrdili, že Markov
na začátku měsíce přišel do tábora s kančím masem. Truš pojal silné
podezření, že je ukradl z tygří kořisti. Tygr jakožto vlastník a strážce
svého území mezi jiným neustále vede v patrnosti seznam svého
majetku. Potřebuje vědět, kdo je nablízku a případně „k dispozici“.
Když Andrej Onofrejčuk hovořil o místních tygrech, zmínil se, že
pravidelně přicházejí, „aby nás spočítali“. Nejjednodušší a nej-
účinnější způsob, jak to udělat, je dojít k latríně. Sice páchne na sto
honů, ale právě proto je pro tygra přímo zlatým dolem informací. Tygři
si značkují území nejrůznějšími způsoby: drápají kůru stromů,
rozhrabují hlínu, kálejí – a také vypouštějí aromatickou a odolnou
směs moči a pižma. K tomu si často vybírají různá chráněná místa
pod keři, nakloněnými stromy nebo šikmými balvany, aby jejich
značka vydržela co nejdéle. Táborová latrína je jakýsi lidský ekviva-
lent – souhrnný výčet pachů, který pro tygra znamená totéž jako
osobní spis zaměstnance pro nadřízeného. Z koncentrovaných vý-
parů dokáže vyčíst nejnovější informace o tom, kdo je přítomen, kolik
osob, jakého pohlaví, jaké jsou letory, jaký je jejich zdravotní stav 
a samozřejmě, co jedly. Z pachové kakofonie silničářské latríny dost
dobře mohly výrazně vystupovat dva pachy: Markovův a kančího
masa, konkrétně masa z tygrovy poslední skolené kořisti. Ať už to
bylo cokoli, bylo to odporně páchnoucí a znehodnocené, ale tygr to
považoval za své, a aby se k tomu dostal, rozsekal latrínu na třísky.
Za normálních okolností se tygří jídelníček skládá z pár místních dru-
hů zvěře, ale může se téměř neomezeně rozšiřovat a zahrnovat
ještěrky, hady, želvy, žáby, krokodýly, kraby, ryby, tuleně, trávu, bobu-
le, piniová jádra, dobytek, vejce, opice, kravský trus, kosti, zdechliny,
larvy, termity, kobylky, ptáky, dikobrazy, luskouny, dhouly, vlky, krysy,

myši, králíky, med-
vědy, rysy, levharty
a jiné tygry. 
Přestože má tygr
takto rozmanité
chutě, je těžké po-
chopit, co ho při-
mělo, aby rozmetal
zamčenou latrínu 
a sežral její obsah.
Na tygra je to krajně nezvyklé chování, možná dokonce bezprece-
dentní. Pokud však latrínu mezi posledními použil Markov a společně
s ostatními snědl maso, které tygr považoval za své, pak je zde motiv.
Například Jurij Truš si byl naprosto jistý, že tygr vycítil Markova nebo
své ukradené maso. Odborník na tygry Dmitrij Pikunov si myslel, že
tygra k takovému extrémnímu chování dohnal hlad, ale tygr pouhý
den předtím sežral Markova a jeho psy a ve výkalech, které zanechal
u Markovovy chaty, byly kančí štětiny. Tento tygr nebyl hladový –
alespoň zatím ještě ne. Nemocný nebo zraněný tygr se v případě
nutnosti dokáže týden, ba i čtrnáct dnů obejít bez potravy, a navíc 
v okolí byla spousta divoké zvěře. Máme-li na paměti tato fakta, je
věrohodnější představa, že tygr ucítil něco, co považoval za své, 
a tento pach ho rozzuřil. „V průběhu celého vyšetřování jsme si kladli
otázku, proč tygr toho člověka tak urputně a cílevědomě pronásle-
doval. Vypadalo to, že si s ním chce vyřídit nějaké účty,“ vysvětloval
Truš. A možná si chtěl vzít nazpět to, co mu právem náleželo. Hlídači
tábora neměli zbraně ani automobil, a tak jim nezbývalo než močit do
kýble, zírat ven přes okenní sklo a modlit se, aby tygr neprovedl 
s jejich chatrnou maringotkou totéž co s bytelně stlučeným záchodem
o třicet metrů dál. Nakonec je tygr držel jako rukojmí skoro
čtyřiadvacet hodin. Nedaleko odtud, u mostu přes řeku Tachalo, se
nacházel další tábor silničářů, ale hlídači se s nimi nemohli nijak
spojit. Ovšem tehdy o víkendu měl v táboře službu Sergej Bojko,
a jelikož se dozvěděl o útoku na Markova, rozhodl se, že v neděli
zajede k sousedům na návštěvu. ...

Jurij Truš
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Vaillantova kniha Tygr s podtitulem:
Skutečný příběh o pomstě a přežití

vzbudila mimořádnou pozornost a byla
oceněna několika prestižními cenami.
Amurský tygr v Přímoří na jihovýchodě

Ruska zabíjí lidi v lese, ale ne kvůli
hladu, žene ho touha po pomstě, 

což je spíše vlastnost lidská...
Jak jste se dověděl o tomto pozoruhodném příběhu a co vás
donutilo psát o něm?
V roce 2005 natočil britský režisér Sasha Snow hodinový dokument
Conflict Tiger. Náhodou jsem ho viděl na festivalu v Banff. Hned od
úvodního výstřelu jsem jsem cítil, že se přede mnou odvíjí něco vzru-
šujícího a děsivého najednou. Odehrávalo se to na Dálném východě
a já pochopil, že autor divákovi předkládá epické podobenství osudu
člověka a zvířete. Jakmile jsem se vrátil domů, zavolal Sashovi
Snowovi. Přestože oba pracujeme v různých médiích, okamžitě jsme
se cítili naladěni na stejnou frekvenci. Hovořili jsme o jeho filmu 
i o tom, co chci psát já. Vyzval mě, abych odjel do Ruska, že na-
čerpám nekonečně námětů.
Opravdu, byly ukryty v neprostupných houštinách, korunách stromů,
řekách... Vybral jsem si ten o pytlákovi Markovovi, který nepřežil střet
s tygrem, vyhledal jsem jeho rodinu, přátele a chtěl se víc dovědět 

i o ostatních obětech tygrů. Zajímal mě také
inspektor Jurij Truš, který vyšetřoval zločiny
proti přírodě a tím se sám dostával do těžkých
konfliktů. 
A chtěl jsem se pokusit porozumět i zabijác-
kému tygrovi: jeho divné a strašidelné nátuře,
jeho děsivé schopnosti absorbovat kulky z lo-
veckých pušek a násobit v sobě zášť vůči těm
nejnebezpečnějším protivníkům. Kdo vede to-
to zvíře, napadlo mě, po celé ty roky a míle
mrazivým krajem?
Nakonec jsem chtěl pochopit zoufalé okolnos-
ti, které tyto sériové tragédie uvádějí do pohy-
bu.
Než jste začal psát román Tygr, strávil jste

určitý čas v Přímoří. Co jste se tam o tygrech dověděl? 
Spoustu legend, ale postupně jsem zjišťoval, že to, co místní považu-
jí za vymyšlené, má reálný základ. Pokud se tygr rozhode vás zabít,
tak to udělá. Neexistuje žádný rozumný způsob, jak to vysvětlit, ale
stane se to. Jako v případě Markova, který zabil mládě a matku zranil.
A ve zvířeti uzrála myšlenka na pomstu. Šel po jeho stopě, zničil mu
chalupu a všechno, kde ucítil jeho pach. Pak čekal, až se vrátí domů.
Vydržel to 12 až 48 hodin, a od svého záměru neupustil. Když se
konečně Markov objevil, tygr ho zabil, vtáhl ho do tajgy a sežral,  aby
se pomstil za vlastní bolest. 
Myšlenka, že tygr předem přemýšlel o svém útoku na Vladimíra
Markova, je neuvěřitelná. Jak jste dospěl k tomuto závěru?
Jeden z nejpřesvědčivějších prvků tohoto příběhu je přímočarý
způsob, jakým tygr začal likvidovat pytláka Vladimíra Markova.
Protože byl postřelen z těsné blízkosti, byl tygr schopen identifikovat
pach svého nepřítele a sledovat ho. Když se dostal do Markovovy
chatrče, doslova ji vyplenil, viděl jsem to na videu, které pořídili
vyšetřovatelé.  Markovovi se podařilo uniknout, ale tygr čekal a čekal
– jako útočník – dokud Markov nebyl nucen k návratu. Přestože byl
vyzbrojený, nebyl schopen číhající šelmě čelit. Tak to začíná ...
To už jakoby souviselo s konceptem „Umwelt“. Je aktuální 
i v Přímoří? Mohl byste tento pojem vysvětlit? 
Termín Umwelt vytvořil před více než stoletím estonský fyziolog
Jakob von Uexkull, který je považován za jednoho z otců etologie
(také známý jako behaviorální ekologie). Etologie je mladá disciplína,
jejímž cílem je studovat chování a společenskou organizaci zvířat.
„Abychom tak mohli učinit,“ napsal Uexkull, „musíme nejprve kolem
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každého stvoření vytvořit jakousi „bublinu“, aby zvíře reprezentovalo
svůj vlastní svět, které zná jen samo. Uexkull ji nazval Umwelt, což je
německé slovo, které použil pro subjektivní zvířecí svět. Umwelt
jednotlivce existuje vedle Umgebungu. Tento termín Uexkull popiso-
val jako místo, které existuje teoreticky, ale nikdo z nás ho nemůže
skutečně vidět vzhledem k našim přirozeným omezením. Pro mě
Umwelt a Umgebung nabídly vhodný rámec pro zkoumání a popis
zkušeností jiných tvorů, což je jedno z ústředních témat knihy Tygr.
Pokud by člověk chtěl vytvořit jakýsi seznam vlastností, kterými
by přispěl k ochraně zvířat, mohl by si za vzor vzít Jurije Truše.
Jak byste ho popsal? 
V polovině devadesátých let byl Jurij Truš hlavním inspektorem re-
gionální agentury pověřené ochranou tygrů a vyšetřováním zásahů
proti nim. Truš je jedním z nejvíce inspirativních a odvážných mužů,
se kterými jsem se kdy setkal. Jako výraz uznání jsem o něm napsal.
„Truš se denně řídí pravdou, že víra je fyzický čin.“ Jen neohroženým
a neúprosným odhodláním můžeme chránit to, co milujeme. Truš
opakovaně riskoval svůj život, když se stavěl na stranu tygrů i lidí,
kteří chovají úctu k biotopu těchto šelem.  Patří k vzácným jedincům,
kteří jsou ochotni položit svůj život pro záchranu ostatních, a to 
i jiných druhů. Truš představuje silný příklad toho, kým můžeme být 
a co musíme udělat, pokud chceme zabránit všemu tomu vymírání,
které v současné době obchází naší planetou.
Jako autor žánru non-fiction musíte věnovat velkou pozornost
shromažďování podkladů a studiu materiálů. Jak jste prožíval
psaní Tygra? Změnil jste se?
V prvé řadě jsem nabyl mnohem hlubší respekt vůči tygrům a zví-
řatům vůbec. Musel jsem se hodně naučit (od některých vynikajících
učitelů), abych tuto knihu dokázal napsat. Vyžádovalo to také mno-
hem hlubší prostudování konceptu Umwelt. Tato zkušenost ve mně
posílila přesvědčení, že empatie pro druhé, bez ohledu na to, o jaký
jde druh, rasu nebo národnost, je klíčem k našemu přežití. 
Jednou z věcí, která mě nejvíce zaujala, byla velkorysost těch, kteří
byli tvrdým životem v tajze hluboce zasaženi. Vypjaté situace navždy
změnily životy všech, kteří přežili.  Mnozí z nich jsou zoufale chudí, 
a přesto nás pozvali do svých domovů a nabídli, co měli, ať už to byl
čaj, něco k jídlu nebo osobní přátelství. Tyto zkušenosti mě přinutily
dívat se sám na sebe a své potřeby mnohem kritičtěji než dosud. 

Tygr je příběh největší kočky na světě, která se pomstí svým
lidským pronásledovatelům. Není pochyb o tom, že tygři jsou
krásní a úžasní, ale jejich soužití s lidmi je často plné konfliktů 
a někdy i smrti. Proč chránit takové zvíře?
Byli jsme předurčeni k tomu, abychom se o Zemi starali. Vyžaduje to
moudrou a soucitnou ochranu zdrojů a všech bytostí, které tu s námi
žijí. Velcí dravci představují v tomto ohledu jedinečnou výzvu.  Až do
nedávné doby byla ochrana před takovými zvířaty vysokou prioritou
spolu se základními potřebami, jako je přístřeší a jídlo. Až do
dnešního dne jsme tradicí pevně vázáni k tomu, abychom se stra-
chovali, ne-li pohrdali tvory, kteří nás mohou zničit. V současné době
jsme se dostali do paradoxní situace: tatáž zvířata, z kterých jsme
kdysi měli hrůzu a považovali je za největší nepřátele v živočišné říši,
nyní potřebují naši největší ochranu.  To je cena, pokud chcete, naše-
ho ohromného úspěchu. Kriticky ohrožený tygr amurský a leopard
jsou dva příklady: jejich budoucnost je doslova v našich rukou.
To, co je tak důležité pochopit je, že takoví dravci nás dobrovolně
nevyhledávají. Konflikty s lidmi a hospodářskými zvířaty téměř vždy
svědčí o špatném zdravotního stavu – na straně jednotlivého zvířete
(nebo člověka), nebo celého ekosystému. Při vyhovujícím prostředí 
a dostatku potravy by dravci dali přednost životu v dostatečné vzdá-
lenosti od civilizace.  Lidské bytosti žijící v lokalitě predátora jsou dnes
často nejchudšími a nejzranitelnějšími členy společnosti, a proto je na
státní správě, aby těmto jedincům pomohla existovat v symbióze 
s několika málo zbývajícími šelmami. Nejlepší způsob, jak to udělat,
je zajistit, aby okolní krajina byla neporušená. Osvícené řízení má
přispět k celkovému zdraví ekosystému, což je zásadní pro přežití
všech. 
Můžete nám na závěr poskytnout některé statistické údaje?
Za posledních sto let se počet divokých tygrů na celém světě snížil 
o 97%.  V Indii, kde je 39 rezervací pro tygry a 663 chráněných ob-
lastí, může podle odhadů některých odborníků z roku 2008 žít pouze
1400 divokých tygrů. Hlavní příčinou jejich úbytku je působení pytláků
a neklesající poptávka na černém trhu po kožešinách. 

(Ze zahraničních pramenů)

Foto: John Vaillant, Sasha Snow
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Kent Haruf
CizinCi v noCi
Cítím se osaměle. Přijď si popovídat, 
osloví jednoho večera sedmdesátiletá 
Addie svého souseda Louise. Stávají se 
z nich dobří přátelé, později i milenci, ná-
hle si připadají jako lidé, kteří mají koneč-
ně štěstí. Addiin syn je však kategoricky 
proti jejich vztahu a dá matce ultimátum, 
které nelze brát na lehkou váhu. Křeh-
ká novela ukazuje touhu po životě a lás-
ce i radost z krátkých momentů štěstí. 
Ve filmové adaptaci tohoto románu Our 
Souls at Night se v hlavních rolích objevili 
 Robert Redford a Jane Fonda. 
Váz., 144 s., 218 Kč

Martha Hall Kelly 
Dívky beze jména 
Mladá Polka Kasia, americká herečka Ca-
roline a německá lékařka Herta – osudy 
těchto tří žen mají společný jmenovatel – 
Ravensbrück. V ženském koncentračním 
táboře byla Kasia jednou z těch, které 
se staly pokusnými králíky nacistických 
doktorů. Po několika letech se podaří 
dostat přeživší ženy do Spojených států 
amerických, kde se jim dostane patřič-
né zdravotnické péče. V connecticutské 
zahradě plné šeříků však ženy naleznou 
mnohem více. Román inspirovaný sku-

tečnými osudy nejprve zachvátil Spojené státy, kde se prodalo již přes 
milion výtisků. Následně vyšel již ve 27 jazycích. Váz., 528 s., 398 Kč

Martin C. Putna 
obrazy z kulturníCh 
Dějin StřeDní evropy
Země Visegrádu, tohoto současného 
dědice Střední Evropy, už zase zápasí 
o demokracii a o to, „kam patří“. Při pro-
mýšlení toho, „kam patříme“, je třeba jít 
ke kořenům: v tomto případě k rakous-
ké Střední Evropě. Promýšlet jaká jsou 
kulturní a duchovní specifika tohoto re-
gionu, této tradice potkávání a utkávání 
mnoha národů a mnoha náboženských 
vyznání, tradic a vzpour. Kniha dovršuje 

autorovu trilogii obrazů z kulturních dějin: Západ (Obrazy z kultur-
ních dějin americké religiozity, 2010) – Východ (Obrazy z kultur-
ních dějin ruské religiozity, 2015) – a nyní střed. Váz., 384 s., 348 Kč

Mika Waltari
egypťan Sinuhet
Patnáct knih  
ze života lékaře Sinuheta
Ve strhujícím vyprávění lékaře Sinuheta 
se před čtenářem otevírá Egypt v době 
18. dynastie přibližně v roce 1300 př. n. l. 
za vlády faraona Achnatona. V románu 
ožívají historické postavy: faraoni Amen-
hotep, Achnaton, Tutanch amon, krá-
lovna Tij, Nefertiti, kněz Aj, vojevůdce 
Haremheb a další. Pozoruhodné a bar-
vité osudy Sinuheta nás zavedou do vý-
znamných míst tehdejšího světa, do vá-

lečné vřavy, nelítostných bojů o moc, dvorských pletich a úkladů. 
Pro velkou oblibu vychází již v 16. vydání. Váz., 832 s., 498 Kč

Při nákupu v expedičním skladu– slevapro jednotlivce 20% I na www.ivysehrad.cz – sleva 15% 

Claudia Banck
vikingové
Muži lačnící po kořisti, skvostné dračí 
lodě, sebevědomé ženy, meče se jmény 
vzbuzujícími hrůzu a dobrodružné plav-
by do vzdálených zemí. Co je smyšlenka 
a co pravda?
Fundovaný pohled do života vikingů, kte-
ří byli mimořádně úspěšní nejen na lou-
pežných a dobyvačných výpravách, ale 
i jako protřelí kupci, zruční řemeslníci 
a smělí objevitelé. 
Váz., 176 s., 268 Kč

Peter Tremayne
Druhá Smrt
22. případ sestry fidelmy
Blíží se květen roku 671 a v hlavním měs-
tě irského království Mumanu, se chystá 
pouť na oslavu svátku Bealtaine. Do měs-
ta míří zástupy návštěvníků, mezi nimi 
i družina kejklířů, v jejichž skupině do-
jde k dvojnásobné vraždě. Tyto neblahé 
události by mohly celou slavnost ohrozit, 
a proto cashelský král Colgú povolává 
na pomoc svou sestru Fidelmu. Vedle 
napínavého příběhu čtenář opět nalezne 
poutavé a přesvědčivé líčení irského spo-

lečenského systému, práva a náboženských sporů, to vše na základě 
historicky doložených skutečností. Váz., 336 s., 298 Kč

Božena Kopičková
ČeSká královna Žofie
Ve znamení kalicha a kříže
Druhá manželka krále Václava IV., Žofie, 
se v knize představuje jako výrazná osob-
nost, obdařená fyzickým půvabem, ale 
také přemýšlivá a citlivá. V turbulencích 
doby neodvratně směřující k propuknu-
tí husitské revoluce se česká královna 
Žofie musela vyrovnávat s dramatickými 
událostmi, jako bylo například uvěznění 
jejího královského manžela, ale i s du-
chovními podněty reformního husitského 

směru. Podpora, kterou královna Žofie věrně poskytovala ranému 
husitství včetně jeho hlavního představitele, našla odraz i v Husových 
listech z Kostnice. Váz., 304 s., 348 Kč

Vladimír Socha
poSleDní Den  
Druhohor
Úžasný příběh výzkumu katastrofy 
na konci křídy ještě nikdy nebyl u nás tak-
to podrobně převyprávěn. Nechybí ani 
nejnovější poznatky o vymírání tehdejších 
živočichů, přehled astronomických pro-
gramů pro bezpečnostní sledování oblo-
hy a plány na možné odvrácení podobné 
kosmické katastrofy, která by v budoucnu 
mohla ohrozit i samotné lidstvo.
Váz., 368 s., 348 Kč



http://www.ivysehrad.cz/

Renata Červenková, 
Pavel Kolář 
LabyRint Pohybu
Knižní rozhovor s uznávaným  odborníkem 
na rehabilitaci PRoF. PaVLEM KoLÁŘEM 
o pohybu v medicíně, ve sportu i v běžném
životě
„hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí
nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel
Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let půso-
bí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní.

V důmyslném soustrojí lidského těla a mysli se snaží najít skutečné příčiny, které ho
porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví.
V rozhovorech s novinářkou Renátou Červenkovou vysvětluje základní principy lidského po-
hybu a jeho vývoje a také roli, jakou v něm sehrává náš mozek a třeba i špatné geny, stres,
přetěžování, neuspokojivé vztahy, absence spirituality, touha „užívat si“... odhaluje pře-
kvapivé souvislosti, neboť v našem organismu se nic neděje náhodně, jak se nám, laikům,
často zdá. Proč nás bolí rameno, když máme nádor plic? Proč sušinka uveze na kolečku víc
než kulturista? Proč magnetická rezonance nic neobjeví, i když nás
záda pekelně bolí? Proč je někdo pohybově šikovnější než ti
druzí? Proč si tsunami fotíme, místo abychom před ní
utíkali?

Vázaná, 272 stran, 298 Kč, Ean: 9788074299759  
Dotisk 7. 5. 2018

http://www.albatrosmedia.cz/tituly/48026201/labyrint-pohybu/
Zakoupit můžete zde

Video na:
https://youtu.be/lg3r1RknP4w

Ukázka z knihy 
na následující straně
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Coby školák jste si gymnastikou i přivydělával, pokud vím,
například ve slavném televizním seriálu Cirkus Humberto, že? 

V něm jsem dubloval Jaromíra Hanzlíka, když dělal dvojné salto
z koně. Pamatuji si, že jsem tenkrát dostal za natáčení pět tisíc
korun a nabídku pracovat ve Varieté U Nováků. Vozili mě na plac
šestsettřináctkou  jako  váženého  mistra  umění.  Různá
kaskadérská čísla jsem dělal také v několika filmech, občas jsem
ve  Smetanově  divadle  v  baletu  Broučci  skákal  na  trampolíně
nebo  zaskakoval  v  Lucerna  baru,  dva  roky  jsem  vystupoval
v dětské lední revui, tu a tam i na plesech. Mnohem později jsme
s  mým  trenérem  založili  skupinu  Hop  Trop,  kterou  nakonec
převzal  Jirka  Korn.  Všechno  to  byla  dobrá  zkušenost,  protože
jsem viděl svět zase z jiné strany.

Kam jste zamířil ze základní školy? 

Tím, že mi gymnastika celkem šla a měl jsem dobré vysvědčení,
jsem se dostal bez přijímacích zkoušek na sportovní gymnázium
Nad  Štolou.  Gymnastika  je  ovšem  časově  náročná  na  trénink,
a tak jsme ještě se dvěma spolužáky přešli v roce 1978 na večerní
studium, které nabízelo libeňské gymnázium Na Korábě: dvoufá-
zové tréninky zkrátka s normální školní docházkou sladit nešlo. To
samozřejmě vyvolalo velký spor s rodiči; zpětně musím přiznat, že
měli  pravdu.  Mně  by  se  také  nelíbilo,  kdyby  mi  dítě  v  patnácti
sdělilo,  že  teď  bude  chodit  do  školy,  která  nepatří  zrovna
k nejnáročnějším, navíc jen třikrát týdně po odpoledních. Prý co ze
mě bude a že se nedostanu na vysokou. Pro mě to ale bylo jedno
z nejdůležitějších období mého života, přímo klíčová doba.

V jakém smyslu? 

Jako  patnáctiletý  puberťák  jsem  se  ze  dne  na  den  ocitl  mezi
dospělými,  kteří  tam  chodili  proto,  že  si  potřebovali  zvýšit  kvali-
fikaci,  aby mohli  dělat  třeba  vedoucí,  v  paralelní  třídě  byli  zase
samí  policajti,  no  a  pak  tu  byli  ti,  které  následkem  špatného
kádrového posudku kdysi na studium nevzali a až po pár  letech
práce  v  dělnických  profesích  zkoušeli  aspoň  tuhle  možnost.
Někteří z nich byli hodně vzdělaní:  jeden byl  filosof, co roznášel
poštu,  další  instalatér,  ale  umělecky  nadaný,  bylo  tam  pár
hudebníků,  řidič,  pro-davačka  v  samoobsluze  –  rozmanitá
společnost. Tihle spolužáci toho v lecčems věděli víc než učitelé.
První den se domnívali, že jsem z tamní devítiletky a zůstal jsem
tam po škole. Nevěřili, že jsem jejich spolužák, vypadal jsem tak
na  šestou  třídu. Nakonec mě  ale  po  vyučování  brávali  s  sebou
na pivo. Myslím, že mě měli  rádi a chtěli mě vychovávat. Časté
debaty  mi  hodně  daly.  Diskutovali  jsme  o  politice,  historii,
a najednou jsem měl chuť se učit, a ne jen pro známky. Inspirovali
mě v  tom, co mám číst,  jak si  řadit  informace,  jak se orientovat
v historii. Vzpomínám na ně moc rád. Poskytli mi sociální kontakt,
který bych na normálním gymnáziu neměl. Richard, který se mnou
chodil do třídy, se později stal knězem a dokonce i mým kmotrem,
to když jsem se v jedenadvaceti rozhodl přijmout křest.

Na snímku zprava: Renata Červenková, Pavel Kolář,
Kateřina Neumannová, Radek Štěpánek, Jaromír Jágr
Foto: Deník KNIHY

Zdeněk Svěrák

Jaromír Jágr

Ze slavnostního uvedení knihy








