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Ondřej
Kundra
MŮJ
ÚŽASNÝ
ŽIVOT
Životní osud Medy
Mládkové se naprosto
vymyká malým českým
dějinám. Odehrává se 
v pěti zemích a na dvou
kontinentech, na geo-
grafické ose Zákupy–
Ženeva–Paříž–
Washington–Praha. 
Začíná v rodině despo-
tického otce, pivo-
varského sládka, a vr-
cholí v pozici uznávané
sběratelky a mece-
nášky umění, která
pomohla světu objevit
jednoho z prvních ab-
straktních malířů,
Františka Kupku. Celý
život si šla umanutě 
a odvážně za svým.
Když utíkala před Hi-
tlerem a později před
komunisty, když dobý-
vala srdce svého bu-
doucího muže, spoluza-
kladatele Mezinárod-
ního měnového fondu
Jana Mládka, nebo
když svými aktivitami 
v exilu podporovala
utlačované české
umělce a prosazovala
jejich díla do americ-
kých a evropských ga-
lerií. Po Listopadu se
pak vrátila do vlasti 
a věnovala svou sbírku

české společnosti. Získala a zrekonstruovala pro ni i výstavní prostor – pražské Sovovy mlýny,
které se tak proměnily v Museum Kampa. Později vdechla život Werichově vile. 
8. září se Meda Mládková dožila sta let. 
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VÝPRAVY DO KOMUNISMU
V druhé polovině šedesátých let v Československu nedocházelo jen
k uvolňování politických poměrů – zrušení cenzury a opětovné umožnění
svobody projevu a shromažďování – situace se začala měnit i ve sféře
umění. V roce 1965 byl v tajném hlasování zvolen předsedou Svazu
československých výtvarných umělců Adolf Hoffmeister, spisovatel,
kreslíř, bývalý prvorepublikový redaktor Lidových novin a pozdější
velvyslanec v Paříži. Spolu s ním se ve svazu prosadilo liberálně uvažu-
jící vedení a někteří do té doby zakázaní autoři díky tomu mohli opět
veřejně vystavovat. Byť Národní galerie a jiná prestižní místa jim stále
byla nepřístupná. V této atmosféře přijela do Československa Meda
Mládková. Po devatenácti letech v exilu. Jejím cílem bylo proniknout do
světa zdejších nonkonformních umělců. Kromě vlasteneckých motivů ji
sem samozřejmě vedla i zvědavost a ambice objevit originální tvůrce,
kterými by americkou kulturní veřejnost překvapila. 
Když jste si v roce 1967 koupila letenku do Prahy, bylo to spontánní
rozhodnutí, nebo jste o té cestě uvažovala už delší dobu?
Měla jsem to promyšlené. Dost lidí mi totiž cestu rozmlouvalo. Patřil mezi
ně i můj manžel. Měli jsme o tom několik vzrušených debat, pomatuji si
třeba na jednu v New Yorku, při níž byl ještě Ferdinand Peroutka a Jiří
Voskovec. Všichni tři byli proti mně a argumentovali, že svou cestou
bych některé umělce mohla ohrozit, že je kvůli zájmu o mě a mého muže
ze strany Státní bezpečnosti riziková, a ať proto raději nikam nejezdím.
Trvala jsem na svém. V zápalu debaty to Voskovec nevydržel a hodil
mým směrem popelník. Netrefil. 
Jak jste si prosadila svou?
Věděli, že jsem umanutá a že mě stejně nezastaví. Spoutat mě přece
nemohli. Navíc to mělo i jeden čistě ženský rozměr, proti němuž byli
pánové v úzkých. Roky jsem si kupovala šaty pro příležitost „až jednou
pojedu do Prahy“. Po těch letech jsem už měla tolik narvaných skříní, že
nebylo, kam je dávat. Bylo načase je trochu provětrat. 
Proč jste tolik stála o to, poznávat nonkonformní československé
autory? Měla jste přece svého Kupku. 
To je pravda, ale nějak intuitivně jsem si říkala, že teď se otevírá
jedinečný prostor pořídit si další výjimečná díla. Země, která zrodila
Kupku, přece musí disponovat dalšími skvělými tvůrci. Vedle toho mě
sběratelství pohltilo, bylo to tak trochu jako droga. A důležitý motiv byl
samozřejmě i ten vlastenecký – chtěla jsem pomoci talentovaným lidem,
o něž ve světě ani doma nikdo neměl zájem. 
Jaký byl váš první pocit, když jste vystoupila na ruzyňském letišti? 
Neletěla jsem z Washingtonu rovnou do Prahy, nejdřív jsem se zastavila
v Paříži, ve Švýcarsku a Německu za známými. Někteří z nich mě
upozorňovali, ať se připravím na šeď a zmar, ale zas tak hrozné to neby-
lo. Bylo před pražským jarem, z lidí byl cítit optimismus. Venku bylo
krásně, byl květen, kvetly stromy a svítilo slunce. 
Kam vedly vaše první kroky?
Druhý den po příletu jsem se vydala na Hrad za ředitelem Národní
galerie Jiřím Kotalíkem, kterého mi několik lidí v Americe doporučilo.
Zprvu jsem ale skončila u jeho sekretářek. Když jsem jim řekla, že jsem
přijela z USA kvůli umění a že bych s ním chtěla mluvit, vykřikly na mě,
jestli jsem se nezbláznila, jak si to představuji, že si musím podat nejdřív
oficiální žádost. Když jsem se ptala, za jak dlouho mě vyrozumí, odsekly,
že za čtrnáct dní. Jen jsem povzdechla, nechala mu vzkaz a k němu
přiložila doporučující dopis. Byl od emeritního ředitele Solomona R.
Guggenheima, zakladatele slavného newyorského muzea. Ještě ten den
odpoledne v hotelu Jalta na Václavském náměstí, kde jsem byla ubyto-

vaná, mě zastihl telefonát od Kotalíkových sekretářek, že pan ředitel mě
očekává druhý den ráno v deset hodin. Takže to doporučení za-
působilo. Zřejmě. Pan Kotalík říkal, že si pana Guggenheima nesmírně
váží a že se mi omlouvá, že mě nepřijal hned. Choval se velmi přátelsky.
Nic jsem před ním neskrývala, řekla jsem mu, že s manželem jsme proti
komunismu, že mým výborným přítelem je a navždy bude Ferdinand
Peroutka a že chci československé kultuře co nejvíce pomáhat. Tedy té
stranou neprotěžované nebo potlačované. 
Jak Jiří Kotalík reagoval? Přece jen šlo o stranického funkcionáře.
Vyšel mně maximálně vstříc. Když jsem mu řekla, že bych chtěla poznat
ty nejlepší a zároveň odstrčené československé umělce, nejen že mi
některé sám doporučil, ale ještě mi na čas půjčil auto. On osobně se
mnou nikdy nejezdil, aby komunistům nezavdal příčinu k podezření, že
má příliš nadstandardní kontakty s americkou exulantkou, jejíž muž
navíc pracuje v Mezinárodním měnovém fondu. 
Zdá se, že Jiří Kotalík hrál s komunisty dvojí hru. Nadbíhal jim a tak
trochu byl vůči nim v opozici. Jaký pocit jste měla vy? 
Až když jsem  ho více poznala, dokázala jsem si jeho chování vyložit.
Vůči nadřízeným komunistům se skutečně choval loajálně, však také 
v čele Národní galerie vydržel celou normalizaci. Nekritizoval je, po oku-
paci se nestavěl proti opětovnému omezování různých svobod. Protože
to byl ale sečtělý člověk s prvorepublikovou výchovou a uvnitř slušný
muž, nelikvidoval lidi kolem sebe. Naopak i v sedmdesátých letech se
snažil dávat prostor autorům, kteří zase upadli v nemilost.
Jak často jste se s Kotalíkem během první návštěvy viděla? 
Asi třikrát. Když jsem pak do Československa přijížděla v dalších letech, 
snažila jsem se s ním vždy potkat. Někdy jsem vídala jeho syna, sou-
časného rektora Akademie výtvarných umění Jiřího T. Kotalíka mladšího.
Na konci šedesátých let studoval, od otce věděl, že jsem byla v kontaktu
s Kupkou, a právě o něm jsme se spolu bavívali. Někdy jsem ke Ko-
talíkům chodívala i na oběd. Společně jsme spřádali plány, co vše bu-
deme dělat pro československou kulturu. Jiří Kotalík přislíbil, že mi v tom
nebude překážet a v případě nějakého problému mi naopak umete
cestu. Což také dělal. Proto si ho dodnes vážím. 
Zdejší výtvarnou scénu jste při své první návštěvě téměř neznala.
Podle čeho jste se orientovala? Doporučení Jiřího Kotalíka vám
přece nemohla stačit. 
Mými hlavními a zcela nezastupitelnými průvodci byli tři další lidé.
Historik umění Jiří Šetlík a teoretici umění Jindřich Chalupecký s Janou
Tvrzníkovou (dnes Claverie) ze Špálovy galerie. 
Jak se vám podařilo u Fordovy nadace tak úspěšně lobbovat? 
Přes manžela jsem se znala s tehdejším viceprezidentem Fordovy
nadace, který byl zodpovědný za umělecký a humanitární odbor.
Opakovaně jsem ho navštívila v New Yorku a sondovala u něj, zda by
byla možnost vztáhnout stipendia i na výjimečné a zároveň režimem
různě perzekuované československé umělce. Vysvětlovala jsem mu, že
by to bylo velice záhodné, protože by potřebovali načerpat inspiraci ve
svobodném světě. Přišlo mu to jako dobrý nápad a bez větších komp-
likací jsme se dohodli. Šlo o individuální stáže, jejich trvání bylo
odvozené od potřeb pozvaného, mezi několika týdny až dvěma lety. 
V případě dlouhého pobytu byly náklady hrazeny i pro nejbližší rodinné
příslušníky. Stipendia udělovali ředitelé jednotlivých studijních programů
ve Fordově nadaci po vytipování v terénu a konzultacích s dalšími lidmi,
přičemž hlavním kritériem byl výrazný talent. Nešlo tedy jen o výtvarné
umělce. Jedním z těch, pro koho jsem stipendium vyjednávala, byl 
i Václav Havel.



Mike Horn
DOTKNOUT SE NEBES
Dosavadní extrémy, jimiž se pyšní světoznámý
dobrodruh, nejsou nic proti výzvě, před kterou stojí
právě teď: výstup na čtyři osmitisícovky v Hi-
malájích v řadě za sebou – bez kyslíku, horolezec-
kého náčiní, jen se třemi spolehlivými parťáky. Je to
jen jeho silná vůle, která ho žene v nejkritičtějších
okamžicích k cíli a záchraně vlastního života.

Přeložila Hana Polívková
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Dotknout 
se nebes
Křídla… Tento velkolepý dar
jsem dostal, když jsem byl
malý. Měl jsem s otcem
takovou dohodu: mohl jsem
chodit, kam jsem chtěl, ale 
v šest hodin večer jsem musel
být doma, ani o minutu
později. Do té chvíle žádná
omezení, žádné zákazy. Mohl
jsem dojít na kraj světa.
Křídla mě nesla daleko, hodně
daleko…
Dnes je mi čtyřicet devět let.
Desetkrát jsem málem umřel,
ale dosud jsem tady. Život si
pro mě připravil jednu zkoušku
horší než všechny ostatní.
Strávil jsem ji. Dostal jsem se 
z toho. Protože člověk, o tom jsem přesvědčen, je průzkumník.
Zkoumá sebe, druhé, svět. I překážka je příležitost. Umožňuje
zlepšit se, vyrůst. 
V nesnázích, když už mi zbývaly jen moje vlastní reflexe, vždycky
jsem nechal mluvit to, co bylo ve mně nejhlouběji.
V amazonské džungli jsem z hladu zabíjel a jedl aligátory. Neměl
jsem pušku, neměl jsem vysílačku, neměl jsem plynový vařič. Měl
jsem zem, řeku a hvězdy. Tak jsem prošel 40 000 km podél rovníku.
Skončil jsem na místě, odkud jsem vyšel, bohatší o jedinečnou
zkušenost. Setkání s malinkým škorpionem na cestě, nejmenší
kapičku spadlou ze stromového patra tropického pralesa, nejtišší
zavrčení šelmy, všechno jsem začlenil do svého života.
Poslední roky jsem lezl v Himálaji, plul podél břehů Somálska, cítil
vůni větru pouště i přítomnost tálibánců, viděl jsem umírat přátele
vysoko v horách. Zažil jsem výšiny i pády.
Nádherné výšiny a strašlivé pády. Ale držel jsem směr. Abych dál
vnímal ty nenahraditelné pocity. Abych zkoumal nejnepřístupnější
kouty planety. A také abych předal těm nejmladším lásku ke
svobodě. Té svobodě, která otvírá životu nekonečný prostor.
Je to příběh o šílené sázce… Moji druhové v tomto dobrodružství
se jmenují Jean Troillet, Fred Roux a Olivier Roduit. Všichni jsou
vysokohorští průvodci a věhlasní himálajisté. Jean, když není
zachumlaný, je holohlavý a zábavný. Byl první, kdo spolu s Er-
hardem Loretanem zdolal bez použití kyslíku Everest Horn-
beinovým kuloárem na severní straně. Také byl první, kdo v roce
1997 sjel část této hory na snowboardu. Vystoupil již na vrcholy K2,
Dhaulágiri, Čo Oju, Šiša Pangma, Makalu, Lhoce a několik dalších

osmitisícovek. A rovněž se plavil s mým přítelem Laurentem
Bourgnonem, který v roce 2015 zmizel. Pro Freda Rouxe je charak-
teristický zářivý úsměv. Krátké vlasy, jiskrné oči. Je to milovník
života, který věnuje našim projektům šílenou energii. S ním, i když
už nás víra opouští, zůstává motivace nedotčena. Fred má rád lidi
a všechno umí vyřešit. Je ochotný šprýmař a nesnáší zbytečné
konflikty. Takovému jako on člověk prostě musí důvěřovat.
Při společném lezení se z nás stali nerozluční přátelé. Často
opakoval: „V nouzi poznáš přítele!“ Ve výškách nad 8 000 metrů je
Fred ve svých čtyřiceti dvou letech nesmírně rychlý horolezec. Je
pevný jako skála a tlačí výkon až do zápalu plic… Olivier Roduit je
velmi vyrovnaný, vysoce zodpovědný muž, který trénuje vysoko-
horské průvodce. Prošel si hory po celém světě. Já v něm vidím
profesora, odborníka, který neustále počítá a měří. Nesmírně
obezřetného. Rozumného. My čtyři jsme sestavili takový extrémní
plán: zdolat čtyři osmitisícovky za sebou. Bez kyslíku, bez nosičů,
bez lan. „A bez rukou?“ zeptal se Fred. Ne, Frede, bez rukou by to
nešlo…
Rozhodli jsme se spojit Gašerbrum 1, Gašerbrum 2, Broad Peak 
a nakonec K2, tu slavnou K2! Všechny čtyři hory spolu sousedí,
navazují na sebe na severu Pákistánu a v čínské provincii Sin-
ťiang. Je to obrovská výzva. Hned zkraje vyvstává otázka: je to
rozumné, vybrat si začátečníka, jako jsem já? Nejsem alpinista. Ve
skutečnosti všechno závisí na rozvržení, na počasí a na štěstí. 
A také na vůli. Rozvrh si mohu upravit, s počasím nic nesvedu,
štěstí zkusím vyprovokovat a vůli mám, proboha, myslím, že jí
mám na rozdávání. Už technická stránka věci vyžaduje důkladné
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studium. Mám se co učit. Kdysi jsem sice zlézal jihoamerické Andy
dosahující 6 000 metrů, ale nebezpečí se jasně ukazuje právě nad
touto hranicí. Zvládnu to? Vím, že tu mám nejlepší učitele na světě.
S Jeanem Troilletem jsem prošel Grónsko a všichni mí partneři
překonali osmitisícovky. Navíc budeme obklopeni lidmi, jako je
dokumentarista David Ribeiro a génius v informatice Markus Wyss,
který vyvinul satelitní komunikační programy. Plán našeho dobro-
družství byl brzy hotov: Markus nás doprovodí až do základního
tábora ve výšce 5 000 metrů a instaluje zde své zařízení „live
streamingu“ na film v přímém přenosu. Obrázky přijdou mé ženě
Cathy se zpožděním 9 sekund, i když bude ve Švýcarsku. 
Vybaveni minikamerami na způsob čelovek budeme zaznamená-
vat náš výstup obrazem. Rozhodnuto, jdeme na to! Je červen roku
2007. Start!
O měsíc později, 10. července, dorážíme do Islámábádu. V pá-
kistánském hlavním městě to vře. Toto muslimské město, adminis-
trativní srdce země, bylo postaveno na pustém místě v roce 1961.
Je to lokalita plná nebezpečenství: na dva kroky odtud leží Kašmír,
země, na kterou si činí nárok Indie, a vztahy dvou rozdílných etnik,
Paštunů a Paňdžábců, kteří zde sousedí, jsou napjaté. Situace je
výbušná. A podnebí nic neřeší: v červenci teplota stoupá až ke 
40 °C, dešťové srážky bývají mohutné…
V den našeho příjezdu zaútočila pákistánská armáda na Červenou
mešitu, sunnitskou církevní budovu vedenou Abdulem Azízem
Gházím a jeho bratrem Abdulem Rašídem Gházím. Už osm dní zde
byli islamisté opevněni s rukojmími z řad žen a dětí. Džihád bratrů
Gházíů skončí stovkami mrtvých. Opouštíme město za zvuků
výbuchů a střelby z kalašnikovů. Pro nás to byla probdělá noc.

Město páchne střelným prachem, nebezpečí je hmatatelnější než
to, kterému budeme čelit v horách. Odjíždíme za svítání směrem
na Skardu. Město na úpatí pohoří Karákóram vyniká neobyčejnou
krásou. Tři jezera obklopená sytě zelenými lesy odrážejí
zasněžené vrcholy. Nedaleká poušť je na jaře posetá červenými
květy. Jaké muselo být ohromení prvních cestovatelů ze Západu při
pohledu na toto rajské údolí! Byl to Francouz François Bernier, kdo
před třemi sty lety první popsal tuto zemi Skardu… Můžete se sem
dostat buď letadlem z Islámábádu s rizikem, že 
z vás divoké vichry vytřesou duši, anebo se vydat po KKH, Ka-
rakorum Highway, která – přestože se honosí názvem „dálnice“ – je
jen úzká stezka, vytesaná do úbočí hory. Šest set kilometrů
průsmyků, výmolů, úžlabin působících závrať, hrozivých srázů, ale
také všude koster náklaďáků, nenadálých sesuvů půdy a toho nej-
nebezpečnějšího – pákistánských vozidel řízených kandidáty se-
bevražd, nevědoucích téměř nic o používání brzd.
Cesta trvá podle ročního období tři až čtyři dny. Vede přes města
Besham, Kohistan, Chilas, Gilgit, Goro, Nagar, Passu, Soss a kon-
čí v Kašgaru, výchozí stanici čínské železnice. Blázni neváhají
absolvovat tu cestu na kole. Vlastně ale nejsou větší blázni než
my… Vyjeli jsme s úsměvem. Ten samý den jsme se vrátili 
s kyselou tváří: sesuv půdy silnici uzavřel. Poletíme tedy letadlem.
Předpověď počasí je k nám naštěstí shovívavá. Když vzlétáme,
jsme tou úchvatnou krajinou stejně unešeni jako dávní cestovatelé.
Nyní, v červenci 2007, však nejsme ve Skardu jenom proto, aby-
chom obdivovali krajinu. Hned po příjezdu nás vítá průvodce
pověřený organizací. Později nám pomůže najmout si nosiče. Stroj
se dává do pohybu. Jean, obeznámený s místními zvyky a obyčeji,

se ujímá vedení. Představuje nám Jana, šéfa
kuchyně, a jeho bratra, představitele pákistánské
agentury. Je tu také náš styčný důstojník. Ten je
povinný. Vstupujeme do vojenského pásma na
hranicích Kašmíru a Číny, velmi citlivé oblasti.
Důstojník může dosvědčit, že jsme tu kvůli lezení
a ne proto, abychom dodávali zbraně tálibáncům.
Správně by se nás měl držet po celou dobu
výpravy. To by nebylo příjemné. Tentokrát jsme to
zařídili tak, že naši stravu nesnesl… a vrací se do
Islámábádu rychleji, než by kdo tušil.
Nejprve jsme všichni naloženi do malých džípů 
a vezou nás do Askole. To je vesnice v údolí
Shigar, hluboko v Karákóramu. Kamenitá krajina,
jen tu a tam porostlá trsy trávy. Domy na úbočí
hory jsou vrostlé do skály. Na moderní lávce přes
potok nás přátelsky zdraví muži oblečení do kurt,
druhu dlouhých košil, a s pakuly, tradičními bare-
ty na hlavách. I zde se nacházejí stopy moderní
civilizace: džípy, elektrické osvětlení, voda z vo-
dovodu. Ale o kousek dál tohle všechno zmizí.
Čeká nás nebe.

Nakladatelství Alpress spol. s r. o., Na Příkopě 3243, 738 01 Frýdek – Místek, 
www.alpress.cz



CHCI VŠECHNO OPUSTIT
Pokoušel jste zdolat horu K2 (8 611 m). Jaký máte k tomuto
vrcholu vztah?

K2 je pro mě hora hor! Mezi mnoha dalšími byl pro mě výstup na
K2 dětským snem. Ta hora je jako magnet, pokaždé, když na ni
upřu zrak, tak mě to ohromí. To, jak se tyčí, podobně jako pyrami-
da, je krásné ji pozorovat. Zejména pohled zdola je úchvatný.
Výstup na ni je technicky je také jeden z nejobtížnějších, ne-li
vůbec nejtěžší ze všech osmitisícovek. Everest je sice nejvyšší, ale
na vrchol se dostalo mnohem více lidí než na K2…,  a to také
samozřejmě o něčem vypovídá. Neříkám to proto, že jsem  ještě
K2 nepokořil a že se brzy budu muset tohoto snu vzdát. 

Everest odmítáte?

Líbí se mi, že stále více lidí opouští své pohodlí a cestují do
odlehlých míst, aby se přesvědčili, že jsou schopni dosáhnout
náročných výkonů. Ale nemůže to být za cenu negativního dopadu
na naše životní prostředí ... Bohužel, Everest nyní trpí honbou za

dobrodružnou turistikou. Komercializace hory vedla v průběhu let
ke zvýšení počtu návštěvníků. Kempy a turistické stezky nyní těžko
zvládají masovou turistiku, což přirozeně vede k nárůstu odpadu
(kyslíkové láhve, plechovky od potravin, stany a další vybavení).
Objevilo se příliš mnoho dobrodruhů, kteří si přejí přidat vrchol
Everestu do svých seznamů osobních úspěchů,  aniž by respekto-
vali, co hora může zvládnout. Postiženi jsou také místní obyvatelé.
Šerpové se často cítí ignorováni a podceňováni, dokonce i svou
vlastní vládou. To pro mě není podstatou dobrodružného cestování.
Naštěstí K2 těmito problémy netrpí, alespoň ještě ne.

Vaše expedice na K2 měla zvláštní motivaci, o co šlo? 

Ano, tato expedice se vyznačovala spoustou úžasných okamžiků.
Naplánoval jsem ji s dcerami v nelehkém okamžiku našeho života.
Holky právě ztratily matku a já manželku.  Dohodli jsem se, že jen
nějaké prožité dobrodružství nám může vrátit víru a důvěru ve svět.
Proto pro mě byly nejlepší okamžiky, které jsem prožíval se svými
dcerami Annikou a Jessicou. Společně jsme dorazili do základního
tábora. Dál jsem pokračoval se svými mnohaletými přáteli Fredem
a Köbim. 
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muži, kteří během zimy za polární
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prsu



Vrcholu se vám však dosáhnout nepodařilo. Co vás zastavilo?
Dojde k dalšímu pokusu?

Bohužel, došli jsme na kótu 8000 metrů, a odtud jsme se kvůli špat-
nému počasí museli vrátit zpět. Napadlo spousty sněhu a tím

neúměrně stouplo lavinové nebe-
zpečí. Dlouholeté zkušenosti mě
utvrzovaly v tom, že si nemohu
dovolit špatné rozhodnutí,  protože
může vést až ke ztrátě života.
Existuje velmi jemná hranice mezi
odhodláním pokračovat a vzdát se.
Příliš často se chceme posunout
trochu dále jen proto, že jsme toho
fyzicky schopni. V té době však bylo
více než kdy jindy nezbytné, abych
se vrátil domů ke svým dcerám.
Záměru zdolat vrcholu K2 se však
zatím nevzdám, rozhodně plánuji
vrátit se!

Vy ale nejste jen horolezec, reko-
rdy překonáváte i v jiných odvě-
tvích...

Asi máte na mysli velkou expedici
Severním ledovým oceánu na se-
verní pól. Podnikl jsem ji se svým
norským přítelem a kolegou polár-
ním průzkumníkem Borgem Ouslan-
dem. Předtím jsem se ještě plavil po
Asii a na sever na Aljašku a proz-
koumával různá odlehlá místa podél
cesty.
Úžasné chvíle trávím také na mé lodí
Pangea. Vydal jsem se s ní co nej-
dále na sever, nechal se vysadit na
ledové kře a odtud  putoval na
severní pól, překonal ho a s mou lodí
se setkal znovu na druhé straně
poblíž norského souostroví Sval-
bard. Expedice trvala tři měsíce.
Nejtěžší bylo zajist bezpečný postup
mezi plovoucím krami. 

Myslíte si, že byste se stal prů-
zkumníkem, kdybyste se nenaro-
dil v Jižní Africe?

Úžasné na Jižní Africe je to, že 
máme přístup k přírodním krásám 
v jejich nejčistší podobě. A nejsou to

jen hory, řeky, jezera a poušť. Jsou to také zvířata. A samozřejmě
úžasní lidí, navzdory tomu, že je naše historie zatížená zločinným
apartheidem. Základem toho, co dělám, je určitě moje zázemí 
v Jižní Africe, a to se vším všudy.  Jako příslušník speciálních sil
jsem musel jít do války v Angole, byl jsem vystaven divokým
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Jesica, Annika a Mike, za nimi šerpové. Pod horou K2. Foto Dmitrij Šaromov

Mike Horn a Fred Roux. © Mike Horn



zvířatům, hrál jsem ragby a pěstoval pěší turistiku a uvítal jsem
i další příležitosti k dobrodružství. Pak jsem se vrátil domů a podělil
se se svými zážitky se svým otcem. Prožívám ohromující pocit
vděčnosti za to, že mohu žít na tak úžasném místě.

Zažil jste někdy okamžik, kdy jste si pomyslel, že jste dobro-
druh „na plný úvazek“?

Pro mě to bylo, když jsem si uvědomil, že toho mám víc než jen
lezení na hory nebo chodit po poušti či mrznout nedaleko pólu.
Chcete-li například osvětlit environmentální výzvy, před nimiž
stojíme. Vzpomínám si, že jsem během počátečních dobrodružství
neustále přijímal větší a větší výzvy.
Když jsem v Borneu přešel džungli,
pomyslel jsem si: „ Páni, kdybych tu
jednu noc mohl přežít, nebo strávit
rok v Amazonii. Často přemýšlím 
o citátu: „Pokud vás vaše sny ne-
vyděsí, nejsou dostatečně velké.“
Moje mysl se v průběhu let rozvíjela,
abych uvěřil, že dokážu dělat, co
chci.

Čemu hlavně připisujete svůj ús-
pěch?

Vždycky jsem byl disciplinovaný. To
znamená probudit se ráno bez ohle-
du na to, co se stalo večer, a jet
vlakem a na konci dne se ujistit, že
jsem lepší osobou. Disciplína vede
k motivaci k tvořivým nápadům. Bez

disciplíny nemáte nic. Můj otec mě naučil, že život je
o di-sciplíně a sebevědomí. V životě vše, co máte, je
vaše slovo – ve chvíli, kdy ho ztratíte, pozbudete
všechno. Můžete vlastnit obrovské bohatství, mít
všechna auta a zámky a hrady, ale pokud vaše slovo
nestojí za nic, jste ten největší chudák. Jediný
způsob, jak zlepšit život, není jen hromaděním
peněz, které stejně utratíte, ale více žít, to obohacu-
je vaši mysl a tělo.

Zažil jste i chvíle pochybností?

Pochybnost je vždy všudypřítomná. Nutí lidi myslet
na to, co znají a jaké mají zkušenosti. Pochybnost
ale také zpomaluje rozhodování a pokrok. Proto
jsem se snažil, aby co nejméně ovlivňovala má
rozhodování. 

Máte nějaké rutiny?

Každý den je odlišný. Jsem buď na své lodi, nebo lezu do hor, nebo
přejíždím džunglí, nebo jdu na túru. To prostě není pravidelné.
Rutina se u mě projevuje hlavně při probuzení a přemýšlení, zda se
mohu těšit na jeden z nejzajímavějších dnů mého života.  

Cítíte potřebu stále objevovat?

Za devět let jsem dokončil třináct expedic se svou lodí a tři pěší.
Pokořil jsem oba póly, vystoupil do výšky 8000 metrů, zavítal jsem
na téměř všechny kontinenty, šel po proudu řeky Amazonky, 
a nevím, co všechno dalšího bych zmínil. Naše Země je malá, 
a v naší fantazii skvělá. 
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Změnil jste přístup k dobrodružství? 

Určitě. Třeba rozhodně nelétám. Všechno se tím totiž zrychluje.
Cestuji pomaleji, žiji intenzivněji. Například když jsem se vydal na
expedici K2, navštívil jsem se svými dcerami všechny země od
Švýcarska po Pákistán. Cesta k cíli je součástí expedice. 

Mluvíte o tom, že čas není pro vás důležitý, ale Antarktidu jste
zdolal za 56 dní a 22 hodin… 

Pokud jsem šel rychle, bylo to v zájmu mého života. Vyrazil jsem se
zpožděním a když začíná zima, nemůžete zůstat na tomto konti-
nentu. Teplota klesne na -90 °. Při -30 ° už je sotva snesitelná. 

Žijeme ve století rychlosti, každý mluví jen o rekordech. 
Vy o tom nepřemýšlíte? 

Bereme to jako hru s jistotou, s naléhavostí a vzrušením okamžiku.
Někdy se mimochodem musím uklidnit a když se to stane, trochu
se nenávidím. To však nikdy není původní cíl, jak nám připomněl
Ueli Steck. Dnes to jen slyšíme; nejvyšší, nejnižší, nejvzdálenější.
Ale kdo to říká, nic nevymýšlí, jen využívá znalosti druhých, aniž by
zkoušel něco jiného, zůstává v kontrolovaném prostoru. Co mě
zajímá je dostat se ven, jít dál. Ale vyžaduje to odhodlání. Také
musíte svůj projekt prodat sponzorům. Na rozdíl od Everestu, který
se stal ochrannou známkou, putování Antarktidou nikoho nezajímá,
někteří stěží vědí, že je to na jih. 

Chceme vidět smrt, ale když během vaší výpravy na K2
ukážete na obrazovce lidskou kostru, spustí se pokřik, že je to
skandál... 

To je paradox. Když postavíte lidi tváří v tvář realitě, řeknou vám:
„Jak to můžete předvádět?“ A po zbytek času mi říkají, že skrývám
realitu. Myslím, že ji stejně nechtějí vidět. 

Chcete-li být blízko smrti, aniž byste riskovali, paradox mo-
derního dobrodružství?

Přesně tak. Každý by rád byl Superman, ale jenom jako.... Jde nám
jen o pocit, ale nikoli o odpovědnost, a to nemůže fungovat. Dá se
to vidět v horách. Lidé si zaplatí, ale když se věci nestávají tak, jak
si mysleli, protože hora je je svá a nebere na to ohled, propukne  v
médiích panika, drama a skandál. 

Takže se musíte přiblížit smrtí, abyste se cítili naživu, prožívali
skutečné dobrodružství? Není to trochu extrémní? 

Ne, pokud nehrajeme hru, ale žijeme náš život. Rizika byla polože-
na před vámi. Pokud se je nepokoušíte postupně překračovat,
nepohybujete se vpřed a nejste svobodní. Pokaždé, když odejdete,
čelíte stejným rizikům, ale vaše zkušenost se změní a můžete
postoupit trochu dále.
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Neříkáte někdy, že jste zašli příliš daleko? 

Teprve poté, co si člověk myslí, že dosáhl nějakého limitu. V tuto
učinit rozhodnutí, čím se nevyhneme strachu. Ale ten musí být
konkrétní, nikdy všudypřítomný. Od smrti mé manželky Cathy v
roce 2015 si to uvědomuji stále zřetelněji. Je to pro mě důležité,
stejně tak pro mé mé dívky. 

Vaše rodina vás vždy povzbuzovala a podporovala,
nepropadal jste někdy pocitu, že jste sobecký? 

Když jsem začal svá dobrodružství, byl jsem silně kritizován. Byl
jsem nazýván i nemorálním.  Ale ti, co mě odsuzovali,  nevěděli, jak
blízko mi je naše rodina, jak byla postavena. O našem životě
nevěděli nic, o naší jedinečné dynamice. Ve skutečnosti si myslím,
že to byly jejich vlastní životy, které mě kritizovaly. Moje rodina je
moje životní pojištění. Chtěl jsem se pro ni vždy vrátit živý. Když to
máte na mysli, je to silnější než cokoli jiného. 

Ale nestanovíte si limity?

Limity, objevujeme, jak je tlačíme před sebou. Ale to proto, že
každodenní život je banální. Když jdete domů, uslyšíte lidi mluvit 
o tragédii, protože auto, které si objednali, je černé místo šedé. 

Co vám umožňuje překonat překážky, „normální“ lidé nezvlád-
nou? 

Receptem není vidět překážky větší nebo menší, než jsou; musíte
je vidět takové, jaké opravdu jsou. Sklenice vody není napůl prázd-
ná nebo napůl plná. Nikdy jsem netoužil po snadné životě s malým
počtem překážek. Vždy jsem si přál, abych byl lepší, abych dokázal
překonat výzvy. Chcete-li být lepší, potřebujete více zkušeností, být
lépe připraveni tvrdým tréninkem. Osmdesát procent toho, co
dělám, se děje v hlavě, 15% je fyzických schopností a 5% štěstí.

Jak zvládáte strach? 

Strach je to, co mě udržuje naživu. Den, kdy se přestanu bát, bude
znamenat, že už nechci nic objevovat. Mnoho lidí se bojí
neznámého. Ale pokud přesně víte, čeho se bojíte, můžete to
překonat. Strach není obecný – je to obvykle jedna konkrétní věc 
a my ji zobecňujeme, třeba se bojíme opustit domov. 

Které nejdůležitější rozhodnutí v životě vám pomohlo dosáh-
nout toho všeho? 

V den, kdy pochopíte, že „vůle k vítězství musí být větší než strach
ze ztráty“ – teprve potom můžete svou mysl osvobodit, abyste
čehokoli dosáhli. Pokud se bojíte ztráty, nikdy nevyhrajete.

Během vaší návštěvy v Lausanne v říjnu „L'Illustré“ citoval
váš rozhovor „Chci všechno opustit“. Sdílíte článek i na
Facebooku s touto zmínkou „A začít znovu od začátku“. Je to
nyní vaše životní krédo?

Je to takový příběh mého života.
Po studiích jsem žil celkem spo-
kojeně v Jižní Africe,  a přesto se
rozhodl vše opustit a s prázdnou
odjet do Švýcarska. Když jsem
přišel o manželku, musel jsem
najít nové důvody, abych mohl
pokračovat, začít znovu. 
Potřeboval jsem nějakou výzvu.
Bylo to jediné řešení, abyste mohli
dál žít svůj život, potřebujete
změnu a když jste sami, musíte
mít nápady, co dělat. 
Ale cílem nemůže být násobit ma-
jetek, proč se spojovat s věcmi?
Nedává vám to křídla. Uvědomil
jsem si, že má křídla jsou  dcery. 

Jste šťastný?

Šťastný ... a zároveň volný.

(Ze zahraničních pramenů)
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Pavel Bušta 
LOBOTOMÍK 
Po dvou povídkových a dvou básnických sbírkách
přichází mladý pražský autor se zbrusu novou prózou
na rozhraní moderní pohádky s psychedelickými prvky
a dystopické novely.Vypravěč příběhu, jenž si říká
Lobotomík, chlapec s hlubokou jizvou na hlavě po
prodělané operaci mozku, přebývá v podivném zařízení
zvaném Nemříž. Mezi ještě podivnějším osazenstvem
ústavu má dva blízké přátele: dívku Darju s poruchou
slzných kanálků a červeného pavouka s tmavými
slunečními brýlemi jménem Reginald. Jednoho dne
důmyslný pavouk Reg zosnuje útěk všech tří přátel z
ústavu a začíná nedlouhá, zato dobrodružná a
fantaskní cesta za svobodou a poznáním, co vlastně je
a co není skutečné.

Pavel Bušta se hravostí v popisech alternativní reality
pohybuje někde mezi Lewisem Carrollem a Tolkienem,
fantazií a humorem jakoby pod vlivem LSD nezapře ani

vliv Irvina Welshe.

Vázaná, 104 stran, 228 Kč, EAN: 9788025729175, ISBN: 978-80-257-2917-5

https://www.kosmas.cz/knihy/259349/lobotomik/

Markéta Svobodinger 
FYLAKTÉRION
Archeolog Filip strávil několik let v turecké Kappadokii,
kde se podílel na odkrývání sídliště z doby počátků
křesťanství. Nečekaně se však vrací do Prahy a žádá 
o pomoc svého strýce, renomovaného psychologa.
Starověké společenství, jehož pozůstatky bere Filip do
rukou při vykopávkách, totiž ožívá v jeho snech – a ti lidé
žijí ve strachu z nevysvětlitelné hrozby, která jednoho po
druhém mrzačí a zabíjí. Filip netuší, že v pražském útočišti
ho noční můra nejen neopustí, ale naopak se začne děsivě
naplňovat.
Příběh plný tajemna a napětí se odvíjí ve dvou liniích: dny
tráví vypravěč ve společnosti ostatních svérázných obyva-
tel strýcova domu, v noci se stává členem starověké komu-
nity a čelí spolu s ní záhadnému zlu. Ale co je vlastně sen
a co je realita? Komu má hrdina důvěřovat, a může vůbec
věřit sám sobě? Autorka umně proplétá jednotlivé nitky,
plynule zapojuje do děje prvky antické mytologie a raného
křesťanství i skutečné písemné památky z tohoto období.

Na své si tu přijdou jak milovníci mrazení v zádech, tak náročnější čtenáři se zájmem 
o antickou civilizaci a její odkaz naší současnosti.

Vázaná, 176 stran, 228 Kč,  EAN: 9788025729182, ISBN: 978-80-257-2918-2

https://www.kosmas.cz/knihy/261910/fylakterion/#pos=1680
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Vychází 16. září, rozsah 192 stran, cena 269 Kč

Future D. Fidel 

BOJOVNÍK 

Když bylo Isovi deset let, jeho 
dětství se v jediném dni navždy 
změnilo. Do rodného města 
Bukavu vtrhla jednotka vzbou-
řenců, v ulicích zuřily požáry a Isa 
se stal svědkem toho, jak rebelové 
brutálně pozabíjeli zbytek jeho 
rodiny. Rachot střelby a křik mu 

od toho dne zní stále v hlavě, cítí ostrý pach krve. Když ho 
vypátrají dětští vojáci, postaví ho před jasnou volbu – smrt, 
nebo zbraň?

Vychází 30. září, rozsah 96 stran, barevná, cena 299 Kč

Vychází 2. září, rozsah 160 stran, barevná, cena 329 Kč

Nuria Penalva 

PŘÍRODNÍ 
LÉKÁRNA

Naši předkové dobře věděli, jak 
využít četné zelené bohatství, 
které skýtá příroda, a jak z něho 
čerpat při léčbě různých neduhů 
a nemocí. Přehledný rádce nás 
srozumitelnou cestou seznámí 
s uplatněním a přípravou léčivých 

bylin, které dokážou – mnohdy i lépe – nahradit uměle vy-
robená farmaka.

Daniel Kalla

NÁKAZA
Alanu Vaughnovou, expertku 
NATO na infekční nemoci, vy-
šlou do Janova, aby vyšetřila těž-
ce nemocného pacienta. Alana je 
v šoku, když zjistí, že jde o mor. 
Případ přisuzuje bioterorismu, 
dokud ji pátrání po prvním na-
kaženém pacientovi nedovede do 
středověkého kláštera. Nemoc se 

mezitím šíří mezi lidmi obrovskou rychlostí a konec epide-
mie je v nedohlednu…

Vychází 30. září, rozsah 280 stran

Vychází 9. září, rozsah 248 stran, cena 289 Kč
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Jaroslava Černá 

VALDŠTEJN
Ve vzduchu mrazivé únorové no-
ci roku 1634 visí něco temného. 
Vojevůdce Albrecht z Valdštej-
na má neblahé tušení, že příští 
okamžiky rozhodnou o jeho dal-
ším osudu. Ale přes všechny zlé 
myšlenky a tíživou předtuchu se 
ovšem neubrání vzpomínkám na 
milovanou Lukrécii, ženu, která 

byla až do své poslední chvíle tím nejlaskavějším člověkem, 
jakého kdy poznal. 

Juliette Lalbaltry

ROZTOMILÉ  
DORTY PRO DĚTI

S pomocí této knihy snadno při-
pravíte zlatý hřeb jakékoli oslavy 
vašich malých mlsounů. Nechte 
se inspirovat promyšlenými 
a efektními výtvory, jejichž vý-
robou nestrávíte celý den. Dorty 
proděti jsou plné hravosti a fanta-

zie vás nadchnou nejen svou jednoduchostí, ale i vyvážeností 
chutí  – a hlavně svým neodolatelným vzhledem.

Vychází 23. září, rozsah 280 stran

Barbora Walterová–Benešová 

V NÁRUČÍ  
KANIBALA 

Adriana si svůj život pamatuje až 
od chvíle, kdy ji našli zuboženou 
ležet na ulici před britskou am-
basádou v africké Sierra Leone. 
Co bylo předtím, vůbec netuší. 
Naprosto ji šokuje, když se dozví, 
že kdysi porodila dítě. Zoufale za-

čne pátrat po své minulosti, ovšem vzpomínky odsunuté do 
nevědomí mohou být až příliš děsivé a kruté. 

2019
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Thomas Harris
CARI MORA 
Tvůrce Hannibala Lectera přichází s románem 
o zlu, nenasytnosti a temných obsesích. Cari
Mora uprchla před válkou v rodné zemi do USA 
a pod dohledem imigračního úřadu žije na
dočasné povolení pobytu v Miami. Aby se uživila,
jde ze zaměstnání do zaměstnání a teď se stará 
o luxusní sídlo přímo na slavné pláži Miami
Beach. Nemá tušení, že pod domem je ukryto půl
tuny ryzího zlata. To se však dozví jistý Hans-
Peter Schneider, který po tomto zlatě slídí už
roky, a zdaleka není sám. Krásná Cari stojí tomu-
to úchylnému zločinci v cestě a jejich střet, po
němž zůstane celá řádka mrtvol, je nevyhnutel-
ný…

Překlad: Martin Urban

Vázaná, 248 stran, 298 Kč, EAN: 9788025728796, ISBN: 978-80-257-2879-6

https://www.kosmas.cz/knihy/261435/cari-mora/#pos=1960Zakoupit můžete zde

UkÆzka a rozhovor s autorem na nÆsleduj c ch s

Na šestý román autora Mlčení
jehňátek čekal celý svět. 

Teď se dočkal…
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1. kapitola
Uprostřed noci spolu hovoří dva muži. Jsou
od sebe 1673 kilometrů daleko. Každý má
půlku tváře osvícenou displejem mobilu.
Dva půlobličeje si povídají ve tmě. „Dokážu
najít barák, ve kterém to podle vás je.
Řekněte mi všechno, Jesúsi.“ Slabý hlas
provází praskání telefonní linky: „Ze
slíbených peněz jste zaplatil čtvrtinu.“ Puf
puf. „Pošlete mi zbytek.“ Puf puf. „Jesúsi,
jestli to, co hledám, najdu bez vaší pomoci,
už ode mě neuvidíte ani vindru.“ „Ani
nevíte, jak velkou pravdu máte. V životě jste
nic pravdivějšího neřek.“ Puf puf. „Protože
to, co hledáte, leží na patnácti kilech
semtexu. Bez mý pomoci vyletíte do povětří
a rozplácnete se o Měsíc.“ „Mám dlouhý
prsty, Jesúsi.“ „Ne tak dlouhý, abyste na mě dosáh z Měsíce, Hansi-
Pedro.“ „Jmenuju se Hans-Peter, jak dobře víte.“ „Peter že by měl
delší prsty než Pedro? To se mi snažíte naznačit? Podívejte, já
o vaše personálie nestojím. Neztrácejte čas. A pošlete ty peníze.“
Spojení se přeruší. Oba muži leží a zírají do tmy. Hans-Peter
Schneider je na své dlouhé černé lodi u ostrova Key Largo.
Poslouchá ženský pláč vycházející z kajuty na přídi. Umí dobře
imitovat hlasy. Napodobí hlas své matky a zavolá na vzlykající ženu:
„Karlo? Karlo? Proč pláčeš, dítě moje? Vždyť to byl jen sen.“
Zoufalou ženu hlas na chviličku ošálí, pak se Karla zase dá do
usedavého pláče. Ženský pláč, to je rajská hudba pro Hans-
Peterovy uši. Ukolébá ho ke spánku.
Jesús Villarreal se v kolumbijském městě Barranquilla nechá uklidnit
syčením respirátoru. Několikrát si lokne kyslíku z masky. Temnotou
k němu doléhá volání o pomoc nějakého pacienta z nemocničního
oddělení, který se dožaduje Boha: „Ježíši!“ volá. Jesús Villarreal
šeptá do tmy: „Doufám, že tě Bůh slyší tak dobře jako já, kamaráde.
I když o tom pochybuju.“ Pak jednorázovým mobilem zavolá tam,
kde obdrží potřebnou informaci, načež mu dají telefonní číslo do
taneční školy v Barranquille. Odloží kyslíkovou masku, aby mohl
mluvit. „Ne, nemám zájem o kurzy tance,“ říká do telefonu. „Ne,
zrovna teď netančím. Potřeboval bych mluvit s donem Ernestem.
Jistěže ho znáte. Řekněte mu, kdo volal, a on už bude vědět.“ Puf
puf.

2. kapitola
Loď Hanse-Petera Schneidera proplula těsně kolem velkého domu
v zátoce Biscayne Bay. Kolem černého trupu zurčela voda. Hans-
Peter se s triedrem u očí díval na pětadvacetiletou ženu jménem
Cari Mora, jak se v kalhotách od pyžama a tílku za úsvitu protahuje
na balkóně. „Panebože,“ hlesl Hans-Peter. Když se usmíval, na jeho
poněkud dlouhých špičácích byly vidět stříbrné korunky. Hans-Peter
byl vysoký, bledý, bez jakýchkoli vlasů a ochlupení. Jelikož neměl
ani řasy, dotýkal se očními víčky skel triedru a dělal na nich šmouhy.
Otřel je lněným kapesníkem. Za zády mu stál realitní makléř Felix.
„To je ona. Majordomka,“ řekl Felix. „Vyzná se v tom baráku líp než
kdokoli jiný a umí ledacos opravit. Nechte si od ní v domě všechno
ukázat a já ji pak vyrazím dřív, než objeví něco, co by neměla vidět.
Může vám to ušetřit trochu času.“ „Času, času,“ řekl Hans-Peter. „Za

jak dlouho budeme mít to povolení?“ „Chlap,
co má dům v nájmu, teď právě dělá reklamy.
Povolení k natáčení má ještě na dva týdny.“
Felixi, musíte mi od toho baráku dát klíč,“
řekl Hans-Peter s německým přízvukem.
„Chci ho ještě dnes.“ „Jenže vy tam něco
provedete a vina padne na mě, protože
použijete můj klíč. Jak řekl kdysi O. J.
Simpson: jakmile někomu půjčím klíč, od tý
chvíle za všechno můžu já.“ Felix se zasmál
sám. „Poslyšte, dneska zajdu za tím
chlapem a požádám ho, aby vám ten dům
přenechal. Musíte si ho prohlédnout za
denního světla, když tam jsou lidi. Asi byste
měl vědět, že je to tam docela strašidelné.
Než se objevila támhleta ženská, vystřídaly
se tam čtyři majordomky. Jen tahle se tam
nebojí.“ „Dojděte za tím filmařem, Felixi.

Nabídněte mu peníze. Ne víc než deset tisíc dolarů. Ale jestli mi
hned teď nedáte svůj klíč, poletíte přes palubu.“ „Když tý mrše něco
uděláte, s ničím vám už nepo-může,“ namítl Felix. „Přespává tam.
Musí, kvůli pojištění. Během dne chodí pracovat jinam. Počkejte si
a běžte tam až za světla.“ „Chci se tam jen porozhlédnout. Vůbec
nebude tušit, že tam jsem.“ Hans-Peter si Cari prohlížel dalekohle-
dem. Stála na špičkách a doplňovala krmítko pro ptáky. Byla by
škoda se jí zbavit. Díky těm jejím jizvám by za ni mohl požadovat
majlant. Možná 100 tisíc dolarů, v mauretánské měně by to bylo 35
433 184 ouguyií, které by si mohl nechat vyplatit v Nuakšottu. Tedy
pokud by ta žena měla všechny údy a naopak žádné tetování. Kdyby
ji bylo potřeba trochu poupravit, což by nějakou dobu trvalo, dostal
by víc. Sto padesát tisíc dolarů. Jenže i to byly jen drobné. Ten dům
totiž měl hodnotu takových pětadvacet třicet milionů dolarů.
Na okrasné plumérii vedle balkónu zpíval pták píseň, kterou se
naučil v kolumbijském pralese a sem na Miami Beach si ji přinesl
s sebou. Cari Mora poznala typické volání lesňáka andského, který
běžně žije dva a půl tisíce kilometrů daleko. Vyzpěvoval s velkým
nadšením. Cari se usmála a na chvilku se zastavila, aby se za-
poslouchala do zpěvu jejího dětství. Zapískala melodii sama. Pták
odpověděl. Pak zašla do domu. Hans-Peter na lodi napřáhl ruku
v očekávání klíče. Felix mu ho položil do dlaně, aniž by se jí dotkl.
„Dveře jsou zajištěné alarmem, ale ten na prosklené verandě nefun-
guje, musíme to nechat spravit. Je to ta na jižní straně domu. Máte
k dispozici nějaký šperháky? Pro lásku boží, nejdřív trochu ten
zámek poškrábejte, až pak do něj strčte klíč, každopádně pak
pohoďte jeden šperhák na schodech.“ „V tom vám můžu vyjít vstříc,
Felixi.“ „Stejně to není dobrý nápad. Když ji odděláte, nic z ní ne-
dostanete.“
V přístavišti Felix odsunul přepážku ze dna kufru auta a vyndal
jednorázový mobil, který měl uložený u heveru a dalšího nářadí.
Vytočil číslo taneční školy v kolumbijské Barranquille. „Ne, señor,“
šeptal do mobilu, přestože byl venku. „Pronájem domu jsem oddalo-
val, co to šlo. Jenže on má na tyhle záležitosti vlastního právníka,
zjistí si, že jsem lhal. Ten dům musí mít stůj co stůj. To je všechno.
Neví o nic víc než my… Ano, zálohu mám. Děkuji, señor, nezklamu
vás.“



Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  

e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

„Nemyslím si, 
že jsem něco vymyslel.“

Thomas Harris vytvořil jedno z nejděsivějších literárních
monster. Vyšlo z temné autorovy představivosti, těžko

bychom hledali obdobný příklad u některého jiného
světového spisovatele. Jeho neslavný sériový vrah,

Hannibal Lecter, snědl orgány svých obětí poté, co je
jemně usmažil na pánvi, nebo nabízel plátky mozku 

s lanýžemi  a bobulemi. Takže Harrisovo tvrzení:
„Nemyslím si, že jsem někdy něco vymyslel,“

nelze brát úplně vážně.

Harris podobnou myšlenku, případně v různých obměnách, opakuje
velice často. Zdá se, že je jenom neustále děsivější. Tvrdí, že to není
jeho příšernou představivostí, ale proto, že je jen horlivým pozo-
rovatelem a kronikářem skutků lidí a jejich nejtemnějších impulzů.
Téměř 45 let Harris děsí publikum svými temnými romány, jichž se
prodalo více než 50 milionů výtisků. Na literární scénu přivedl jedno-
ho z nejpamátnějších fiktivních darebáků všech dob. 
O Harrisovi nebo jeho tvůrčím procesu je však poměrně málo
známo. Své knihy nepodepisuje, nepořádá ani autorská čtení. Od
poloviny sedmdesátých let neposkytl rozhovor, protože upřednos-
tňuje, aby za něho mluvilo jeho dílo.

V průběhu desetiletí Harris šokoval veřejnost především tím, jak se
před ní dokázal ukrývat. Proto jeho román Cari Mora tolik překvapil.
Nejprve tím, že je to po třinácti letech autorova nová kniha, pak že
je ochoten o ní hovořit a dokonce po čtyřiceti letech souhlasil s roz-
hovorem. 

Prosím vás,  představte se čtenářům…

Cari Mora je takovým mým pokusem o znovuobjevení se… Vyrostl
jsem v malé komunitě v Mississippi, kde má rodina vlastnila farmu
poblíž řeky Coldwater, na níž pěstovala bavlnu, sóju a pšenici.
Společnost mi v dětství dělaly většinou jen krůty.
Angličtinu jsem vystudoval na Baylor University a pak pracoval jako
reportér ve Waco v Texasu. Cesty za reportážemi mě zavedly do
severního Mexika, kde jsem potkal vězeňského lékaře, který se
později stal inspirací pro Hannibala Lectera.
V roce 1968 jsem získal práci v The Associated Press v New Yorku,
kde jsem se zabýval loupežemi, vraždami a dalšími násilnostmi.
Tam jsem ještě se dvěma kolegy nastínil zápletku pro Černou neděli.
Hannibala jsem představil ve svém druhém románu Červený drak.
Napsal jsem ho v době, kdy jsem se staral o nemocného otce 
v Mississippi. Stephen King porovnal knihu s Kmotrem a později
nazval Hannibala „velkým fiktivním monstrem naší doby“. Režisér
Michael Mann natočil podle příběhu  celovečerní film. Hlavní role 
v něm hráli Jodie Foster a Anthony Hopkins a snímek získal pět cen
akademie.

Thomas Harris se narodil roku 1940 
v Jacksonu ve státě Tennessee. 
Vystudoval anglistiku na univerzitě ve
Wacu v Texasu. O jeho životě toho není
příliš známo. V 60. letech se oženil,
zplodil dceru a pak se rozvedl. Říká se 
o něm, že je plachý, má zdvořilé jižanské
způsoby a rád vaří. Jako spisovatel
debutoval celkem pozdě, a sice roku
1975 románem Černá neděle. Šest let
nato vyšel Červený drak. Když se autor
při psaní této knihy vžíval do svého
démonického antihrdiny dr. Lectera,
strávil rok a půl v maličkém domku na
samotě. Červený drak vyšel r. 2019 
v Argu v revidovaném překladu, násle-
dovat bude Mllčení jehňátek a Hannibal.

HARRIS THOMAS SE ČTYŘICET
LET VYHÝBAL MÉDIÍM
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Čím se Cari Mora  liší od vaší
předchozí tvorby?

Poprvé od své debutové knihy
Černá neděle z roku 1975 jsem
napsal román, v němž nevys-
tupuje Hannibal Lecter. Poprvé
také obsáhle píšu o Miami, což mi
dalo šanci podrobně se podívat
na situaci imigrantů a uprchlíků,
což je téma, které mě teď velice
zajímá. 

Jste známý milovník přírody.
Přes dvacet let pravidelně
docházíte do Pelican Harbour
Seabird Station, záchranného
střediska pro zvířata v Biskaj-
ském zálivu. Učinil jste z něho 
i prominentní centrum ve svém
novém románu. Cari tam pracu-
je jako dobrovolník a pečuje 
o zraněné ptáky. Jak vás zde berou vaši kolegové ošetřovatelé?

Jednou se mě ředitel zeptal, co vlastně dělám. Odpověděl jsem mu,
že jsem spisovatel. Divil se tomu, považoval mě za laskavého,
jemného muže bez tvůrčích ambicí. Jako by se to vylučovalo. Vůbec
nemohl pochopit, že píši o psychopatech a sériových vrazích, 
a přitom mám slabost pro churavějící zvířata. 

Jak jste si nastavil režim psaní?

Ráno začínám pracovat zhruba v 8:30 a píšu až do 14:00 nebo
15:00 hodin, kdy se naobědvám, a pak si zdřímnu. Někdy se mi
podaří dokončit jeden odstavec, jindy dva, moc rychle netvořím..
Když narazím na obzvláště obtížnou pasáž, píši rukou. Psaní chápu
jako pasivní proces, něco, co se mi stane, a ne něco, co dělám. Mé
romány začínají scénou, která se mi odehrává hlavě, pak se snažím
zjistit, co přišlo dříve a co potom. Jakmile se ponořím do děje, pohltí
mě natolik, že se obklopím románovými postavami, jako by opravdu
ve světě existovaly, a vedu s nimi paralelní životy. Někdy přijdu do
své pracovny a jsem tam sám, opuštěný. Žádná z postav za mnou
nepřijde a já se cítím se jako idiot. A jindy jsem všemi obklopen a nutí
mě k práci. Proto se musím ve své pracovně objevovat každý den 
a čekat na nápad a hned ho zpracovat. 
Jinak musím říci, že práce může být až bolestivě pomalá. Proto
takové dlouhé pauzy mezi mými romány. Od jejich vydání často
uplyne desetiletí.

Co děláte, když nepíšete?

Často sedím venku v zálivu v Miami Beach a pozoruji ibise, vačice,
leguány a příležitostně i delfíny. Také rád kreslím, vařím kompliko-
vaná jídla a večeřím s přáteli. Léto trávím se svým partnerem,
Pacem Barnesem doma v Sag Harbor v New Yorku.

Často se objevovaly dohady, proč jste přestal veřejně mluvit 
o své práci. Rozšířil se mýtus, že vaše pokroucené myšlenky
mají původ v psychopatické poruše…

To není pravda. Rozhovory jsem přestal poskytovat, protože se mi
těch pár, k nimž jsem dal souhlas, nelíbily, nebo jsem je
nepotřeboval. Měl jsem štěstí, že mé knihy našly čtenáře, aniž bych
je propagoval, a toho se držím. Známí se mě také někdy ptají, jak
vymýšlím takové bláznivé příběhy. Odpovídám, že nic nedělám.
Stačí se podívat se kolem sebe, všechno se totiž stalo. 

(Ze zahraničních pramenů)

Anthony Hopkins získal Oscara za svůj výkon jako Hannibal Lecter v filmu
„Mlčení jehňátek“. CreditOrion Pictures
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Jack Kerouac
DOBRÁ BLONCKA 

Dobrá bloncka je soubor různo-
rodých textů, který rekapituluje
témata, ke kterým se Kerouac vracel,
a to různými formami: beletristicky 
i žurnalisticky. Nacházíme v něm ne-
publikované povídky a prozaické
fragmenty, publicistické texty o beat-
nické generaci, o sportu, o literatuře,
o jazzu aj. Pestrost textů se odráží 
i v pestrosti překladatelských pří-
stupů – na knize se podílela řada
překladatelů, kteří už se v Argu v mi-
nulosti s Kerouacem potkali. Svazek
uvádí předmluva básníka Roberta
Creeleyho.

Přeložili: Bob Hýsek, 
Michala Marková, Petr Onufer, 
Vít Penkala, David Petrů, Jiří Popel,
Rauvolf Josef, Lucie Simerová

Brožovaná, 224 stran, 258 Kč, 
EAN: 9788025729236
ISBN: 978-80-257-2923-6

https://www.kosmas.cz/knihy/234107/dobra-bloncka/

Cormac McCarthy 
CESTA

McCarthy v románu Cesta stroze 
a lapidárně líčí svět po globální
katastrofě – přesně domýšlí jeho
podobu i jednání přeživších ve světě,
kde z někdejší civlilizace nezůstalo
téměř nic. Děj Cesty tvoří putování
otce a syna pustou, bezútěšnou
krajinou, trvale zakrytou příkrovem
mraků. Poutníci směřují k moři,
vedeni neurčitou nadějí, jejíž cha-
trnost si dobře uvědomují. Většinu
času hladoví, přespávají v lesích 
a pod mosty, vyhýbají se lidem,
protože od těch, co přežili, se nedá
čekat nic dobrého. Otec vynakládá
veškeré úsilí na to, aby syna před
světem uchránil a dovedl k cíli,
protože tento úkol je to jediné, co má
ještě smysl. A možná nejen pro něj
samotného.

Za tento román autor obdržel v roce
2007 Pulitzerovu cenu.

Přeložil Jiří Hrubý

Flexi vazba, 192 stran, 278 Kč, 
EAN: 9788025728673, 
ISBN: 978-80-257-2867-3

https://www.kosmas.cz/knihy/259344/cesta/

Katherine Marshová
KLUK ODNIKUD 

Čtrnáctiletý Ahmed prchá s otcem
před válkou, která zuří v jeho vlasti.
Po riskantní plavbě v gumovém
člunu se ocitá v Bruselu, sám, bez
peněz, bez dokladů, bez mobilu. Po
tristní zkušenosti s pašeráky lidí
nikomu nedůvěřuje, ukrývá se ve
sklepě velké vily a pomalu ztrácí
naději. A pak se seznámí s Maxem,
třináctiletým Američanem, jehož
rodiče v Bruselu pracují pro NATO.
Max se také cítí osamělý a vyko-
řeněný: francouzsky se teprve učí, 
a tak si těžko hledá kamarády, ve
škole se mu nedaří, a navíc se stal
terčem šikany. Když pomůže
Ahmedovi, aby v Bruselu mohl zů-
stat, začíná se Maxův pocit, že je 
k ničemu, pomalu rozplývat… 
Na pozadí uprchlické krize vypráví
Katherine Marshová poutavý, dojem-
ný příběh o houževnatosti, přátelství,
naději i odvaze… o velkých činech
obyčejných hrdinů. 

Přeložila Petra Johana Poncarová

Flexi vazba, 344 stran 248 Kč, 
EAN: 9788025728598, 
ISBN: 978-80-257-2859-8

https://www.kosmas.cz/knihy/249943/kluk-odnikud/ 



Hana Whitton 
POSLEDNÍ LÁSKA
CÍSAŘE KARLA
Román Poslední láska císaře Karla pojednává o poza-
pomenutém osudu Guillauma, jediného historicky do-
loženého levobočka císaře Karla IV. Český král a římský
císař se s Guillaumovou matkou seznámil patrně v roce
1365 při jedné ze svých cest do Avignonu. Karel IV. Tehdy
stál na vrcholu moci a přednedávnem uzavřel výhodný
politický sňatek s Alžbětou Pomořanskou. A přesto si
nyní, téměř v padesáti letech, uvědomil, že mu v životě
chybí hluboký citový vztah. Ve chvíli, kdy se snu o osob-
ním štěstí téměř vzdával, potkal půvabnou a urozenou
Margaretu z Arles. Prožil s ní idylické dny a po návratu do
Prahy se dozvěděl, že mu Margareta porodila syna

Guillauma. S napětím budeme sledovat nelehký osud Margarety z Arles a jejího syna Guillauma,
který se se svým císařským otcem setká až na
prahu dospělosti, při poslední cestě Karla IV. do
Francie. Staneme se svědky Guillaumova nesnad-
ného hledání vztahu k vlivnému, milovanému, ale
vždy vzdálenému otci, které se odehrává na pozadí
dvorských intrik a převratných dějinných událostí
70. a 80. let 14. století. 

Vydává Ikar
Vázaná 248 stran, 279 Kč, ISBN: 978-80-249-3842-4, 
EAN: 9788024938424

https://www.knizniklub.cz/knihy/296474-posledni-laska-cisare-karla.htmlZakoupit m ete

Video na: https://youtu.be/uU6HJmG_H5g



Hana Hindráková pokřtí v Nairobi
překlad svého románu NEZLOMNÝ
V srpnu vyšel Haně Hindrákové v nakladatelství Moran Publishers anglický
překlad jejího nejnovějšího románu Nezlomný – Unbreakable. Stává se tak
první českou autorkou, jejíž kniha je publikována v subsaharské Keni.
Hana Hindráková, která se soustředí na romány z afrického prostředí, se tak
chystá po sedmé do Keni a hlavním důvodem její cesty je tentokrát slavnostní
křest knihy Unbreakable, který proběhl 10. září od 14:00 ve velkém sálu hlavní
nairobské knihovny Kenya National Library Building.
„Jsem nadšená. Stále nemohu uvěřit, že se to skutečně děje,“ říká autorka,

které se tak splnil její největší sen. „Publikovat knihu v zahraničí je
neuvěřitelně těžké, řekla bych, že téměř nemožné a mně se to podařilo. 
A navíc v mé milované Keni,“ dodává s úsměvem.
Během pobytu v Keni se spisovatelka také setká s nairobskými svépomocný-
mi skupinami, od nichž nakupuje šperky pro svůj projekt Dárky s myšlenkou 
a rovněž chce navázat nové obchodní vztahy s kmenem Masajů. 
„Čtenářky mě často kontaktují, že by měly zájem o šperky vyráběné přímo
masajskými komunitami, a tak jsem je zkusila kontaktovat. Dělají překrásné
věci, o které bude v Česku určitě zájem,“ vysvětluje Hana Hindráková. 

Zároveň zdůrazňuje, že je pro ni důležité a rovněž je to jeden z principů jejího projektu, aby nakupovala výrobky přímo od
zdroje a umožnila tak chudým lidem možnost obchodu, ke kterému by se jinak neměli šanci dostat.
Dalším cílem její cesty je osvěžit si keňské prostředí, aby dopsala svou novou knihu, která se bude odehrávat nejen v Keni,
ale i v prostředí jejích
oblíbených společen-
ských tanců. 

Román, který má proza-
tím jen pracovní název,
vyjde na jaře 2020 
v nakladatelství Alpress.

https://youtu.be/vsXG6ZYjt9Mhttps://youtu.be/55kBo-Vl4tI
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Prestižní Literární cenu Knižního klubu 2019
získala nejmladší autorka v historii
Laureátkou 24. ročníku Literární ceny Knižního klubu se rozhodnutím odborné poroty stala Ema
Labudová s knihou Tapetář. Její rukopis se prosadil v konkurenci 155 zaslaných prací. Odměnou
vítězce je vydání knihy pod renomovanou nakladatelskou značkou Knižní klub, prémie 100 000 Kč 
a originální skleněná plastika ve tvaru knihy. 
Oceněnou práci vybrala porota ve složení: spisovatelka, scenáristka a filmová publicistka Tereza
Brdečková, spisovatel Pavel Brycz, literární historik a kritik Pavel Janáček, publicistka Kateřina
Kadlecová, spisovatel a publicista Michal Viewegh. 

TAPETÁŘ 
Některá tajemství neskryje ani sebetlustší vrstva…
Mladá česká autorka napsala svěží román z prostředí britského rybářského městečka Whitby v york-
shirském kraji 50. let. 
Hlavní hrdina Irving je dvacetiletý gay, jemuž krátce po sobě zemřou rodiče. Irvingovo setkání se

zbytkem rodiny na pohřbu probudí vzpomínky, které se mladý muž dlouho snažil „zatapetovat"…
Manchester padesátých a šedesátých let vskutku nebyl pro hloubavého
mladíka Irvingova ražení tím nejsvobodnějším městem. Nemůže ani vyjít 
z bytu, aniž by ho sledovaly oči zvědavých sousedů – potenciálních udavačů,
a ti depresivní výři ne a ne sletět z jeho unavených ramen…
Řemeslně brilantně zvládnutá monologická próza má potenciál zabodovat na
poli mladé české literatury: postupné odhalování tajemství a pohnutých
událostí z vypravěčovy minulosti si nezadá s postupy klasické britské
detektivkářské školy, zvláštnost ústřední postavy je zdrojem průběžných
překvapení a silné a uvěřitelné emoce související s odlišnými charaktery 
a jejich složitými vztahy jsou dávkovány s entomologickou přesností. 
Vázaná, 184 stran, 259 Kč, ISBN: 978-80-7617-776-5, 
EAN: 9788076177765

https://www.knizniklub.cz/knihy/396863-tapetar.htmlZakoupit m ete

Video na: https://youtu.be/2576823wgK4


