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Cynthie D´Aprix Sweeney POLŠTÁŘ – rozhovor s autorkou;
ALPRESS – květnová nabídka; Charlie Engle ULTRAMARATONEC – rozhovor
s autorem; Daniel Godrey NOVÉ POMPEJE; Philip K. Dick SIMULAKRA;
Paula Brackston DCERA ČARODĚJNICE; Riikka Pelo NÁŠ VŠEDNÍ ŽIVOT;
tituly Vyšehradu a další...

Cynthie D’Aprix Sweeney POLŠTÁŘ
Každá rodina má svoje problémy, zvlášť když jsou ve hře peníze.
Sourozenci Plumbovi se už léta téměř nestýkají, každý má svůj život
plný vlastních starostí: Melody bojuje za záchranu svého rodinného
domku a hledá cestu ke svým dvěma dospívajícím dcerám, homosexuál Jack tají před manželem své dluhy, ovdovělá Beatrice se snaží
vrátit na kdysi slibně odstartovanou literární dráhu a někdejší úspěšný
podnikatel Leo po rozvodu tápe, kudy se v životě dát dál. Jedna věc je
však stále spojuje: nezanedbatelné rodinné dědictví, které jim má být
podle otcovy vůle vyplaceno, až nejmladší z nich, Melody, dosáhne
čtyřicítky. Zásadní zvrat přijde několik měsíců před tímto netrpělivě
očekávaným datem, když Leo pod vlivem drog způsobí vážnou dopravní
nehodu a musí trvale postižené oběti vyplatit vysoké odškodné.
Sourozenci zděšeně zjišťují, že jejich matka k tomuto účelu použila
propastnou část jejich dědictví, což sice zachránilo Lea z tísnivé situace, ale ostatní přišli o vytoužený finanční „polštář“, jímž hodlali vyřešit všechny své problémy, a najednou hledí do budoucnosti s prázdnýma rukama…
Vázaná, 364 stran, 378 Kč, EAN: 9788025720899
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Protože se trojice sourozenců Plumbových předešlého večera po telefonu
dohodla, že by před bratrem
Leem neměli pít, každý
z nich – bez vědomí ostatních – seděl v některém
z barů v okolí hlavního nádraží a potají si před obědem dopřával koktejl.
Bylo zvláštní podzimní odpoledne. Přede dvěma dny
se ke středoatlantickému
pobřeží přihnal severovýchodní vítr a srazil se se studenou frontou postupující na
východ od Ohia a s arktickou frontou, která přišla od
severu z Kanady. Výsledná
bouře zasypala některá místa rekordním množstvím sněhu
a přinesla do měst od Pensylvánie po Maine abnormálně
brzkou zimu. V nevelkém městečku padesát kilometrů severně od Manhattanu, kde Melody Plumbová bydlela, většina
stromů dosud nesla podzimní listoví a sníh s námrazou
mnohé z nich zahubil nebo zmrzačil.
Ulice byly posety ulámanými větvemi, v některých obcích
stále nešel proud a starosta mluvil o tom, že se možná zruší
Halloween.
Navzdory nepolevující zimě a nečekaným výpadkům proudu
proběhla Melodyina cesta vlakem na Manhattan bez zvláštních událostí. Zapadla do baru ve vestibulu hotelu Hyatt na
Čtyřicáté druhé ulici, kde se nemusela obávat setkání
s bratrem nebo sestrou; navrhla, ať na oběd zajdou do zdejší
restaurace namísto Oyster Baru v nádražní budově, kde se
scházeli obyčejně, ale Jack i Beatrice se jí vysmáli – Hyatt
nepatřil na jejich seznam přijatelných podniků, protože
nesplňoval jakási tajemná kritéria, po nichž Melody neměla
sebemenší zájem se pídit. Už se vedle těch dvou odmítala
cítit méněcenně, odmítala se nechávat ponižovat jen proto,
že nesdílí jejich zbožnou úctu ke všemu staromanhattanskému.
Když se usadila ke stolu u ohromných oken v horním patře
rozlehlého hotelového vestibulu (který, to musela uznat, působil značně nepřívětivě – byl příliš velký, šedivý a moderní,
nad hlavou se vznášela jakási umělecká ohavnost z ocelových trubek, a ona hned v duchu slyšela Jackovy
a Beatriciny uštěpačné poznámky; ulevilo se jí, že tu s ní
nejsou), objednala si sklenku toho nejlacinějšího bílého vína
(dvanáct dolarů, víc než by doma utratila za celou láhev)
a doufala, že barman bude mít přející ruku.
Počasí zůstávalo od bouře nebývale studené, ale mezi mraky
konečně proráželo slunce a začínalo se oteplovat. Hromady
sněhu u každého přechodu v centru překotně tály a vytvářely
neprostupné kaluže plné břečky a kousků ledu. Melody
pozorovala jednu obzvláště neelegantní ženu, která se pokusila stojatou vodu přeskočit, ale o několik centimetrů jí
nevyšel krok, takže sytě červenou balerínou dupla přímo do
louže, nepochybně ledově studené a špinavé. Co by jen
Melody za tak krásné boty dala, a určitě by měla dost rozumu na to, aby je v podobném počasí raději nechala doma.
Ucítila bodnutí nervozity, protože jí hlavou bleskla myšlenka
na dcery, které také mířily do centra a budou se muset potý-

kat s kalužemi na zrádných nárožích. Napila se vína (nic
moc), vyndala z kapsy telefon a pustila svou oblíbenou aplikaci, které Nora přezdívala ŠmírCity. Ťukla na tlačítko
„Hledat“ a čekala, až se načte mapa a na displeji se zhmotní
tečky znázorňující její šestnáctiletá dvojčata.
Melody dosud žasla nad tím zázrakem, že jí mobilní telefon
umožňuje sledovat, kde přesně Nora s Louisou právě jsou –
za předpokladu, že u sebe také mají telefony. A mládež jejich
věku bez telefonu neudělá ani krok. Jakmile se začala zobrazovat mapa, ucítila důvěrně známé panické zrychlení tepu,
dokud na displeji nevyskočily dvě modré pulzující tečky
a nahoře slovo Nalezeno! a nepotvrdilo se, že holky jsou
přesně tam, kde být mají, tedy na doučování ve vzdělávacím
centru.
Na víkendové přípravné kurzy ke srovnávacím zkouškám
chodily už něco přes měsíc a Melody obyčejně jejich dopolední cestu sledovala z domova od kuchyňského stolu; modré
tečky se pomalu šinuly na sever od hlavního nádraží podle jejích pečlivých instrukcí – od vlaku se měly vydat na Madison
Avenue, tam nasednout na autobus na Padesátou devátou
ulici, kde měly vystoupit a pěšky dojít až do vzdělávacího
centra na Šedesáté třetí, kousek od Columbus Avenue. Měly
se vyhnout chodníku podél Central Parku a jít po jižní straně
ulice, podél toho zástupu livrejovaných vrátných, kteří by je
slyšeli volat o pomoc, kdyby se jim něco stalo. Měly přísně
zakázáno vstupovat do parku nebo se odchylovat od vytyčené trasy. Melody jim každý týden naháněla strach
přehršlí historek o holkách, které někdo unesl nebo se ztratily a které pak v zajetí nutili k prostituci nebo je zavraždili
a hodili do řeky.
„Upper West Side přece není Kalkata,“ namítal vlídně její
manžel Walter. Ale stejně se o ně bála. Kdykoli pomyslela na
to, že samy chodí po městě, bez jejího ochranného doprovodu, rozbušilo se jí srdce a začaly se jí potit dlaně. Potily se
i teď. Když ráno všechny společně vystoupily na hlavním
nádraží, nejraději by šla s nimi. V sobotu byla příjezdová hala
plná turistů, kteří listovali v průvodcích, studovali odjezdy vlaků nebo se snažili najít slavnou šeptající galerii. Dala dcerám
pusu na rozloučenou a pak za nimi hleděla, dokud se jí jejich
hlavy – jedna blond, druhá tmavovlasá – neztratily z očí.
Davem se pohybovaly bez sebemenší váhavosti; působily
jako rodilé Newyorčanky, jako by k tomuto městu patřily, což
Melody upřímně vyděsilo. Chtěla, aby patřily jí, aby přestaly
růst. Už se jí nesvěřovaly s každou myšlenkou, touhou nebo
obavou; už neznala každičké zákoutí jejich duše, jako je
znávala dřív. Věděla, že je musí nechat vyrůst a odejít,
protože tak je to v životě správné. Přála si, aby byly silné,
nezávislé a šťastné – ano, především si přála, aby byly
šťastné –, ale při pomyšlení, že už nerozumí všemu, co se
v jejich hlavách a srdcích odehrává, ji přepadaly závratě.
Když tedy jejich cesty po tomto světě nemůže bezvýhradně
ovlivňovat, může je na nich alespoň sledovat, přímo tady na
dlani. Pořád jí zůstává alespoň tohle.
„Leo vám ty peníze nikdy nevrátí,“ podotkl Walter, když odcházela na vlak. „Všichni si něco nalháváte, marníte čas.“
Přestože se Melody bála, že má pravdu, nezbývalo jí než
věřit pravému opaku. Na koupi domu, nevelké, ale historické
budovy na jedné z nejkrásnějších ulic jejich městečka, si
půjčili spoustu peněz, načež přišla ekonomická krize a pokles ceny realit. Hypotéka jim už teď přerůstala přes hlavu
a pohyblivý úrok se měl ještě zvýšit. A protože byli prakticky
bez úspor, nemohli ji refinancovat...
Rozhovor s autorkou na následující straně
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Román Polštář se
ihned po vyjití
udržel třináct týdnů
na seznamu
bestsellerů
New York Times.
Bylo už vytištěno
na 275 000 výtisků
a práva koupili ve
22 zemích. Podle
románu vznikl
filmový scénář.

Cynthia Sweeney žije v Los Angeles a ochotně odpovídala Psaní románu je velmi osamělý úkol, a zažila jsem mnoho dnů,
na naše otázky. Jaký je to pocit vidět svůj první román na kdy jsem přemýšlela, jestli to stojí za to, když jsem musela
seznamu bestsellerů?
ignorovat rodinu i reálný život. Ale naplňovalo mě vědomí, že si
to lidé budou číst a že si z toho třeba něco odnesou.
Stejně jako všechno ostatní, co se událo v mém životě
v době vydání Polštáře, byl naprosto neskutečný zážitek. Do Nyní, když si Polštář přečetlo spoustu čtenářů, překvapily
hotelu, kde jsem byla s manželem, mi donesli New York Times vás nějaké jejich reakce?
Book Review a moje kniha byla mezi bestsellery druhá. Byl to
Psala jsem knihu o rodině. Překvapilo mě však, že ji někteří
pro mě šok a nemohla jsem tomu uvěřit.
pochopili, že je o penězích. Děj se točí kolem peněz, samoHned na začátku, uvažovala jste vůbec, že knihu vydáte a že zřejmě, ale nemyslím si, že to je to hlavní, o co v knize jde.
vás to přímo katapultuje na dráhu spisovatelky?
Myslím si, že tato kniha dala lidem možnost hovořit o něčem, co
je důležité v životě každého z nás, ale jen zřídka jde o tom
Opravdu nechci jednoznačně odpovědět. Hodně jsem o tom
hovořit na veřejnosti.
přemýšlela. Pátrala jsem ve svých minulých rozhodnutích – těch
dobrých, i těch, kterých jsem posléze litovala. Vydat se na dráhu Tato kniha se opravdu ponoří do vztahů mezi dospělými
spisovatele na volné noze bylo nesmírně komplikované, protože sourozenci, mezi nimiž panuje hluboké spojení. Proč jste si
jsem dorostla ve velmi disciplinovaného a soustředěného pra- vybrala právě tento model?
covníka. Chápu, že psaní je práce, a je třeba se jí věnovat každý
Vyrostla jsem v irsko–italském katolickém prostředí a téměř
den. A toho jsem se trochu bála.
každý zde měl spoustu bratrů a sester. Jsem nejstarší ze čtyř
Začala jste psát až ve středním věku. Pomohly vám vaše sourozenců a ve srovnání s většinou rodin mých přátel byla ta
předchozí životní zkušenosti nebo naopak byly překážkou? naše malá. Vždy jsem se zajímala, jak to mezi o sourozenci
funguje a jak se vytvářejí vztahy mezi různými věkovými kateKolem čtyřicítky jsem se začala cítit frustrovaná svou dosavadní
goriemi.
prací v malé marketingové poradenské společnosti. Ve stejné
Proto, že sdílíte společné DNA a stejnou historii se svými nejdobě mé děti dospěly a staly se nezávislými. Začala jsem
bližšími, budete nutně sdílet hodnoty nebo společnou vizi i pro
přemýšlet o tom, pro jaký druh práce bych se měla rozhodnout.
budoucnost. Postavy v Polštáři se potýkají s něčím, čemu všiZkusila jsem psát eseje. Vždycky jsem ale milovala fikci a jsem
chni musíme čelit, jen v různé míře v závislosti na okolnostech.
celoživotní vášnivý čtenář románů. Ale touha napsat něco vlastJe těžké prosazovat své vlastní touhy a přebírat odpovědnost za
ního, je docela nedávná. Má dosavadní zkušenost, byla jen
své volby a omyly. Polštář je určitě kniha o dělání chyb
s texty pro marketing, do informačních bulletinů a na webové
a objevování těch, kteří vám v životě odpustí a pomohou vám
stránky, ale stačilo to na to, abych chápala, jak důležitá je revize
v těžkých chvílích.
textu, kolik toho budu muset napsat a kolik vyškrtat, abych se
(Ze zahraničních pramenů)
dobrala nějakého srozumitelného tvaru.
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Proslulý ultramaratonský
běžec Charlie Engle
vypráví svůj strhující
životní příběh
Charlie Engle se kvůli drogám postupně propadl až na dno společnosti a zdálo se, že
tragický konec je neodvratný. Pak mu do
života náhle vstoupila jiná vášeň. Vášeň,
která mu zachránila život – běhání. Dokázal
mnohé a dostal se mezi světovou špičku
extrémních běžců, běhal nejtěžší světové
závody a jako první přeběhl se dvěma kolegy Saharu. Ale ani pak se jeho život neubíral klidně a přišel další zvrat – vězení.
Naštěstí tu bylo běhání, které mu pomohlo
překonat nespravedlivý trest.
V knize Ultramaratonec vypráví svůj vlastní
životní příběh. Příběh muže, který neuvěřitelnou vůlí a díky pomoci dobrých přátel
a rodiny dokázal to, co se na počátku zdálo
nemožné…
Novinka Ultramaratonec je nejen napínavou
četbou, ale také skvělou motivací.
Překlad: Gabriela Rieschlová
Vázaná 304 stran, doporučená cena 330 Kč, EAN: 9788072526895, ISBN: 978-80-7252-689-5
Zakoupit můžete zde
https://www.kosmas.cz/knihy/228170/ultramaratonec/
Rozhovor s autorem na následující

w w w. p r a h . c z

straně

CHARLIE ENGLE je světově proslulý ultramaratonský běžec, který
vyhrál některé z nejnáročnějších vytrvalostních závodů na světě,
nebo se umístil na předních příčkách. V roce 2007 Matt Damon
produkoval a vyprávěl film Přeběhnout Saharu – příběh o tom, jak
se Engleovi a jeho týmu jako prvním úspěšně podařilo zdolat 7 240
kilometrů napříč Saharou.
Pojďme se vrátit trochu
do minulosti. Co dělal
Charlie Engle před třiceti lety?

Já si problémy ani nijak
neuvědomoval. Vždycky
mě velice přitahoval pocit sounáležitosti.
Chtěl jsem k někomu
a něčemu patřit. Líbí se
mi stát na startovní čáře
s tisíci dalšími běžci, a je
jedno, jsou-li vedle mě
generální ředitelé nebo
dělníci. Všichni jsme si
rovni a všichni se vzájemně nabíjíme úžasnou energií. Běh je
životní styl, něco, co musí být zachováno v dlouhodobém horizontu.

„...Ultrák. Nemohli ani tušit, jak mi ta přezdívka
sedí. Běhal jsem celý svůj život, abych něco
zjistil a něčeho jiného se zase zbavil. Běhání mi
pomohlo překonat desetiletou závislost na
kokainu a přes dvacet let mě udrželo střízlivého.
Běhání mi zachránilo život – a potom mi dalo
život nový.

První sport, který jsem
zkusil, byl fotbal. Ale
nebyl jsem v něm dost
dobrý... Nejvíc se mi líbilo
po hřišti běhat, s míčem
mi to moc nešlo. Jako
teenager jsem se věnoval
mnoha sportům, včetně basketbalu a baseballu.
Ale neměl jsem vůli tvrdě trénovat, tak jsem v žádném z nich
nevynikl. Snad kromě běhání za děvčaty, ale to není ta pravá
sportovní disciplína.
Nastoupil jsem na univerzitu v Severní Karolíně. Ale místo
studií a případně sportování jsem propadl alkoholu a drogám.
Ze školy mě vyhodili, oženil jsem se a začal pracovat. Když
se v roce 1992 narodil můj první syn, došlo mi, že se musím
změnit, jinak nepřežiju. Vzal jsem odpovědnost za svůj život,
přestal jsem brát drogy a začal běhat. Jednou jsem se rozeběhl a už nepřestal. Při běhu jsem konečně poznal svobodu
a pochopil, že v alkoholu a drogách jsem ji najít nemohl.
Jste velmi otevřený. Jak moc je těžké odpoutat se ode
dna a znovu najít už zdánlivě ztracený smysl života?
Je to těžké vysvětlit, co se stane s člověkem závislým na
drogách. Mnoho lidí, kteří bojují se závislostí a přemohou ji,
pak cítí hlubokou prázdnotu a neumějí ji něčím smysluplným
vyplnit. Mně pomohl běh. Je zdravý fyzicky a také dobíjí duši.
Jako narkoman jsem se cítil špatným člověkem, který ztratil
veškerou sebeúctu. Nyní, když běžím dlouhý závod, jako by
mě ten vnitřní zmatek opouštěl a otevírá se mi prostor pro
pozitivní emoce. Štěstí se tak vrací do mých rukou.
S jakými problémy jste se musel vyrovnávat? Mnoho lidí
něco začne, ale nevydrží, chybí jim pevná vůle...

Máte rád dlouhé vzdálenosti?
Mám. Není to o rychlosti, ale běh na dlouhou vzdálenost je
víc duševní než fyzický. Při dlouhém běhu se toho dovím
o sobě mnohem víc, než když se do cíle dostanete poměrně
brzy.
Říkáte, že fyzické utrpení není jen nutnou daní na cestě
ke svým cílům, ale že je to cíl sám o sobě. Pro mnoho lidí
to může být těžko pochopitelné. Jak to funguje u vás? Je
tam duchovní rozměr?
Upřímně věřím, že mnoho užitečných životních rad doporučuje projít útrapami. Před lety jsem se rozhodl aktivně
vyhledávat těžkosti s nadějí na dosažení pozitivních výsledků. Takže mohu své dobrodružství doporučit jako dobrovolné
utrpení, které vede k lepšímu pochopení toho, co mě pohání
dopředu. Snažím se naučit, jak sledovat a ocenit štěstí.
V tom, co dělám, vidím velký duchovní aspekt. Nejsem zastáncem jakéhokoli tradičního náboženství, ale cítím silnou
přitažlivost k některým lidem a některým místům. Jsem přesvědčen, že při setkáních s nimi jsem se dověděl nové věci
o sobě.
(Ze zahraničních pramenů)

w w w. p r a h . c z
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V závodech o kontrolu nad obnovitelnými zdroji energie se jedna
z obřích energetických společností dostane ke kontroverzní technologii, jejíž podstatou je schopnost přenášet hmotu z daleké
minulosti. Jejím největším tajemstvím se stanou Nové Pompeje,
replika starověkého města plná Římanů, kteří byli těsně před
výbuchem sopky přeneseni v čase.
Nový historický poradce společnosti, Nick Houghton, nemá ani
ponětí o tom, proč zaměstnali právě jeho. Je nadšený z toho, že
u této firmy může pracovat. Ale to trvá jen do chvíle, než ho začnou
zneklidňovat okolnosti kolem odchodu jeho předchůdce. Pak si
uvědomí, že jeho zaměstnavatelé mají ještě více tajemství, než si
myslí i konspirační teoretici s nejbujnější fantazií. Obyvatelé teď
už Nových Pompejí jsou totiž chytřejší, než si kdokoli myslel...
Vázaná, 472 stran, 439 Kč, EAN: 9788073905729,
ISBN: 978-80-7390-572-9

Zakoupit můžete zde
http://www.knihyomega.cz/eshop-nove-pompeje.html
s výborně vykreslenými
„Nové Pompeje jsou nejen výborně napsaným thrillerem
ata z nich plynoucí.“
dilem
ní
postavami, ale řeší i časové paradoxy a morál
The Financial Times
Římské říše a přenáší jej
„Výborně strukturovaný thriller, který oživuje klenot
do současnosti. Chytré, nápadiné a akční čtení.“
Tom Harper, autor bestselleru Ztracený chrám
Dicka.“
„Ideální pro fanoušky Michaela Crichtona a Philipa K.
Gareth L. Powell, držitel ceny BSFA Award

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

Philip K. Dick
SIMULAKRA

Pozoruhodné politické sci-fi od velmistra tohoto žánru.
Vítejte ve Spojených státech amerických a evropských. Po třetí světové válce se USA spojily s Německem, aby čelily třem dalším velmocem: Francouzské
říši, Lidové čínské republice a Černé Africe. V čele
konglomerátu stojí prezident der Alte, ale skutečnou
moc drží „permanentní první dáma“ Nicole Thibodeuxová. Ta však už dávno zemřela a roli Nicole sehrávají
další a další ženy. A co když prezident vůbec není
člověk, ale android?
Novela Simulakra vznikla v roce 1964 a její vize budoucnosti je bizarní a znepokojivá.
Překlad: Robert Tschorn
Flexi vazba, 208 stran, 248 Kč, EAN: 9788025720967
Zakoupit můžete zde
https://www.kosmas.cz/knihy/227046/simulakra/

André Van Lysebeth
UČÍM SE JÓGU
André Van Lysebeth za svého života vydal šest knih; Učím se jógu je
jeho první svazek věnující se základním ásanám, u nichž jsou vždy
popsány jejich jednodušší i složitější varianty. Autorovo dílo se setkalo se širokým ohlasem nejen v rodné Belgii, ale i v mnoha dalších
zemích. To proto, že Van Lysebeth se neomezuje jen na povrchní
popis jednotlivých pozic, ale snaží se zájemci předat samu podstatu
jógy. Už na prvních stránkách klade autor důraz na zdánlivě nepodstatné detaily (relaxace, dýchání, soustředění), které však tvoří s
ásanami nedílný celek. Vysvětluje zásady, podle nichž se sestavuje
série cviků, i pořadí, v němž je třeba polohy zařazovat. U každé ásany
podrobně probírá její jednotlivé fáze, upozorňuje na možné chyby i na
podmínky nezbytné k jejímu správnému provedení. Základní kurz jógy
doplňují pokyny týkající se hygieny a stravování.
Překlad: Jaroslav Keliš
Brožovaná, 248 stran, 218 Kč, EAN: 9788025721049
Plánovaný termín vydání: 4. 5. 2017
Zakoupit můžete zde
https://www.kosmas.cz/knihy/224425/ucim-se-jogu/

Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 383, e-mail: odbyt@kosmas.cz
internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
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Je jaro roku 1628. Mladá Bess Hawksmithová vidí, jak se tělo její matky houpe na Stromě
oběšenců. Ví, že ji před stejným osudem může zachránit jen jeden muž – Gideon Masters, čaroděj.
Také ví, že za jeho pomoc zaplatí vysokou cenu.
Anglie, současnost. Elizabeth žije tichým životem. Celá staletí strávila o samotě. Po celou tu dobu
se stěhovala z místa na místo, přežila morové epidemie, války a také žal, jejž nesmrtelnost přináší.
Její osamělost ukončí až přátelství s mladou dívkou jménem Tegan. Elizabeth dobře ví, proč
zůstává celá staletí uzavřená, ale přátelství Tegan ji obměkčí a Elizabeth se dívce otevře a začne
ji učit řemeslu přírodních čarodějnic.
Ale Gideon je stále na lovu. Nezastaví se před ničím. I po staletích míní získat Elizabethinu duši.
A teď už Bess nebojuje jen za sebe: teď musí ochránit dívku, kterou začala milovat jako vlastní
dceru.
Vázaná, 320 stran, 329 Kč, EAN: 9788073905095, ISBN: 978-80-7390-509-5

Zakoupit můžete zde
http://www.knihyomega.cz/eshop-dcera-carodejnice.html
ou hlavní hrdinku, ale důležitější je,
„Všechny ženy budou jistě milovat nezávislou a divok
doporučujeme všem čarodějnicím
že velmi nápaditý děj plný napětí. Tento román vřele
i čarodějům.“
The Historical Novel Society
í zkušeností z minula a novými
„Tato romantická historická fantasy je vyváženou směs
ující."
zážitky ze současnosti. Dobrodružství Bess jsou fascin
ly
Week
hers
Publis
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e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz
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Jaroslav Rokoský, Jiří Urban

FRANTIŠEK UDRŽAL (1866–1938)
Sedlák a politik
Státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi
Stopadesáté výročí narození
Františka Udržala, jež připadalo na 3. ledna 2016, je
vhodnou příležitostí k ohlédnutí
za životními osudy a dílem
význačného českého politika
a sedláka.
Tento státník první republiky,
blízký prezidentu Masarykovi,
dlouholetý
ministr
národní
obrany a v letech 1929–1932
předseda vlády ČSR, se po
květnu 1945 vytratil z veřejného
povědomí, ačkoliv se podstatně
zasloužil o „budování státu“.
Udržal zemřel v kritickém roce
Mnichova.
Nacistická a komunistická historiografie v něm spatřovala
nejen prominenta zostouzené
první republiky, ale i čelní osobnost agrární strany, která byla
hlavní státotvornou stranou
meziválečného Československa.

Kolektivní monografie věcně, krticky a bez předsudků představuje a hodnotí život a dílo Františka Udržala v proměnách doby.
Jednotlivé kapitoly se věnují Udržalově hospodářské a zemědělské práci,
jeho působení v křesle poslance zemského sněmu a říšské rady, jako ministra obrany a premiéra, ve vztahu k agrární straně i k jeho rodné obci a kraji,
jejichž zvelebování věnoval nemalé úsilí. Práce sestavená historiky
Jaroslavem Rokoským a Jiřím Urbanem zaplňuje mezeru v české historiografii.
Vázaná, 288 stran, 368 Kč, EAN: 9788074296338
Zakoupit můžete zde

http://www.ivysehrad.cz/kniha/frantisek-udrzal/
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Libuše Koubská
DĚDEČKŮV DENÍK
Obyčejný život v neobyčejných dějinách.
Nebo naopak?
Historie 20. století na osudu jednoho z nás
S doslovem Petra Pitharta
Jedním z výchozích bodů knihy, mapující období let
1880–1953, je deník válečného zajatce Josefa Bačovského,
který jako rakouský domobranec prošel několika těžkými
bitvami 1. světové války a poté padl do ruského zajetí. V něm
prožil mimořádnou anabázi, během níž proputoval křížem
krážem tehdejší Rusko od Sibiře přes Petrohrad k Bílému moři
za severní polární kruh a odtamtud na jih ke Kaspickému moři,
na Kavkaz, do Baku... Zajetím však zasahování takzvaných
velkých dějin do jeho života teprve začalo. Jeho českoněmecká rodina se musela vyrovnávat s novými poměry po
vzniku Československa, s hospodářskou krizí 30. let. Vesnice,
v níž žil, se stala dějištěm nacistického puče na podzim roku
1938, za 2. světové války si v ní zřídil koncentrační tábor
Oskar Schindler, v roce 1945 se tam utábořila Rudá armáda.
Část rodiny se po válce dostala do divokého odsunu. Po únoru
1948 turbulence pokračovaly.
Kniha, kterou připravila k vydání zkušená publicistka Libuše
Koubská, nabízí čtenářům obraz dramatických a rozhodně nikoliv černobílých dějin běžných lidí,
jejich názorů, snažení, nadějí, zklamání, tragédií i pozitivních odkazů.
Vázaná, 176 stran, 258 Kč, EAN: 9788074296369
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/208978/dedeckuv-denik/
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Udeřila zima, krutá, sibiřská, třicet
stupňů pod nulou. Z Kurganu,
města vzdáleného skoro dva
tisíce kilometrů na východ od
Moskvy, odvezli Josefa a dalších
sto padesát zajatých mužů na
nádraží obce Makušino, kde na ně
čekali tamější sedláci. Rozdělili si
je po třech, posadili do saní
a vpjerjod.
Po dvou hodinách byli v cíli, ve vsi
Moršicho. Josef si zapsal, že
v selu Moršicho. Zavedli je na
radnici. „Odtamtud pak po dvou do
privátních domů, kde já i s přítelem Aloisem Kapšem též k jednomu hospodáři jménem Jakob
Bogdanov jsem se dostal.
Moršichánská volost je velká ves,
500 čísel, s dvěma pravoslavnými
kostely, vše postaveno ze dřeva.
Zdejší kalendář podobný našemu,
jen že o třináct dní jde nazpět.
Zajímavá jest tu také koupě
nevěsty ženichem.“
Životní podmínky robotujících zajatců zajisté nebyly
hedvábné, ale Josef si v zápiscích nijak nestěžuje,
pouze ve zveršované pasáži se zmiňuje o vších,
štěnicích, velké špíně, děravých botách a trvalém hladu:
„Kartoški v oleji, jalová kaše, kapusta, mrkev je strava
naše“. Ani ložírování není ideální: „Včera mně tele pod
palať dali, na palať zase lezou mi malí, chozjajin tu bručí
a tele smrdí, chozjajka zas celý den prdí.“ Na jiném místě
líčí, jak spolu s ostatními Austrijci přilákali sobáku, praštili
ji polenem, stáhli a upekli. Psík byl velmi šťavnatý, měli
hody. Nebo, jak „přišla Lizka, spala by se mnou, však
palať je nízká. Ona by chtěla, však stojí to za to? Idi jen
k čertu, pískám ti na to. Nechám si vorkat pro svoji paní,
ta aspoň nemá bambulky na ní.“
Ale to jen okrajově. Mnohem víc ho zajímají Kyrgyzové
přijíždějící na velbloudech a přivážející spousty ryb,
1 fund za 15 kopejek. Také to, že místní sedláci, chozjajinové, jak si Josef zapisuje, nemají dobytek ve stájích,
ale jen v chatrných dřevěných kůlnách, kde je v krutých
mrazech plno sněhu a jinovatky a tyto mrazy – někdy až
čtyřicetistupňové trvají sedm měsíců. Zato v létě nastane
ráj – vyroste krásné obilí – žito, pšenice, oves, ječmen,

cibule, česnek, znamenité brambory a okurky. Hlavní potravou
obyvatelstva je pšeničný chléb, do
kterého i ryby zavinují, maso,
brambory a cibule, k pití čaj.
Válečný zajatec, víceméně otrok,
s matnými vyhlídkami do budoucna, si po večerech pečlivě zaznamenává jako by byl na nějaké
etnografické výpravě: „Jako u nás
masopust, tak zde máslenka se
drží, kdy za těch posledních dnů
hojně másla i ryb se požívá, jeden
druhého navštěvuje, což jest takzvaná kulanka. Ve velkém množství jezdí v saních okrášlených
vyšívanou dekou nebo kobercem
skrze ves.“
Na Sibiři zažije i pravoslavné
velikonoce, „Pásku, kdy pop chodí
od domu k domu s malým průvodem. Nesou kříž, obraz Panny
Marie a knihu. S tou knihou pop
žehná obyvatelům domu, drže ji
na hlavě nejstaršímu z nich, modlí
se a kropí pšenici a oves na sítu před oltářem ve světnici
i ostatní svaté obrazy. Za to dostane deset kopějek za
každého jednotlivce.“
Lakonicky připomíná, že zrovna na svoje třicáté páté
narozeniny jel sibiřskou nocí padesát verst, čili asi
osmdesát kilometrů pro dříví. Na svatého Josefa pak
„měl jsem krásný sen, jak moje manželka Maria přinesla
mi s úsměvem kožešinový šál co dar k mému svátku“.
Informace o tom, co se děje ve světě, má Josef takřka
nulové, o vznikající České družině, z níž se pak
formovaly Československé legie, se během své čtyřleté
anabáze v ruském zajetí zřejmě vůbec nedozvěděl. Jen
tu a tam prosákne nějaká zpráva. „25. března 1915
přinesena do Moršicha zvěst o dobytí kreposti Przemysl
v Haliči. Pevnost první třídy vzdala se po vyhladovění.
V Przemyslu zajato 117 tisíc našeho vojska s 250 důstojníky a devíti generály. Na to pak 7. dubna právě na
Pásku druhá zvěst o dobytí pevnosti Krakova vojskem
ruským. Též z nedostatku potravin vzdal se. Po Moršichu
téhož dne nošen obraz carův za průvodu obecenstva
s obnaženými hlavami a s praporky barvy bílé, modré
a červené.“

Libuše Koubská (* 1948) vystudovala novinářství na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK,
čtrnáct let byla redaktorkou v Československém rozhlase se zaměřením na popularizaci vědy.
V letech 1990 až 1998 pracovala v Lidových novinách, poté v časopise Přítomnost, osm let jako
šéfredaktorka. Učí novinářské žánry na FSV UK. Šest let vedla specializaci Ekonomická žurnalistika na VŠE v Praze. Je autorkou a spoluautorkou knih převážně o vědě a medicíně, knižních
portrétů a rozhovorů, například Hvězdář diplomat (2010), Všechno dopadne jinak (2011), Můžeš-li
udělat radost, musíš (2012), Volnomyšlenkář (2015)) a časopisecky i knižně vydaných povídek
a fejetonů.

