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Elise Valmorbida
MADONA Z HOR
Velkolepě vylíčený životní příběh Marii Vittorii začíná na počátku dvacátých let dva-
cátého století v italských horách, kde drsná dřina a neochvějná víra utvářejí celý lidský
život. Žena, která se neprovdá, je považována za méněcennou. I Maria se bála, že zů-
stane starou pannou, ale když už se v pětadvaceti vzdávala všech nadějí, přivedl jí otec
z námluv manžela. Po svatbě se přestěhovali do vesnice v podhůří a otevřeli si obchod,
Maria pečuje o čtyři děti a má se pořád co otáčet.
Drsné dřině je uvyklá od dětství, ale nástup fašismu a války vrhne na její život temný stín.
Uživit rodinu je stále těžší, jídla je málo a drsné válečné zimy jsou k nepřečkání. Lidem
se najednou nedá důvěřovat, z přátelských sousedů se stávají zrádci, bratranec se dal 
k fašistům a zneužívá nově nabytou moc, ve dveřích obchodu se střídají nacisté s party-
zány a všichni se domáhají potravin, které se jinde než na černém trhu nedají sehnat...
Pro Mariu je rodina středobodem světa, udělala by pro ni cokoli, naprosto cokoli. Odhodlá
se k činům, které by vzhledem ke své povaze i víře považovala za nemožné. Silou vůle
dokáže překonat období, kdy rodině nemůže dát k jídlu nic jiného než ještěrky, přečká 
i manželskou krizi, a v následných letech také odloučení dětí.
Román Madona z hor je epickým a inspirativním příběhem, který nejlépe vystihují Mariina
vlastní slova: „Vydržet hladovění je stejně důležité jako umět uvařit noky."

Vázaná, 400 stran, 359 Kč, ISBN: 978-80-7498-266-8

https://www.dominoknihy.cz/edice-mimo-edice/madona-z-hor

„Vydržet hladovění je stejně důležité 

jako umět uvařit noky.“ 

Maria Vittoria, hrdinka knihy

Zakoupit můžete zde
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Tání
Otec se vypravil najít pro ni manžela. Vzal si s sebou mulu,
fotografii a balíček jídla: domácí salám sopressa, studenou
polentu, lahvičku vína – vodu brát nepotřeboval, svět je vody plný.
Je jaro, čas, kdy dochází k zásnubám, tak nenadálým, jako když
z vlhké skály vyrazí planý brambořík, tak sladkým jako křehká fial-
ka na tajícím horském sněhu. Maria Vittoria si vyšívá prostěradlo
do výbavy. Všichni teď tvrdě dřou, využívají delšího denního
světla. Dvanáct domácností, natěsnaných v jedné osadě, štípe
dřevo, dělá drobné správky, ohání se kladivy, vaří, pere, okopává,
klade pasti, prostříhává révu, loupe a splétá vrbové proutí, sází
semena ovsa, tabáku, zelí, cibule, hrachu. Zvířata lomozí jako
obyčejně – ale bez otce si celá contrà připadá neúplná. Jako tělo
bez hlavy. V náprsní kapse si odnesl jedinou Mariinu fotografii,
pořízenou v jejích sedmnácti letech, je na ní spolu se sestrami,
bratry, rodiči a prarodiči. Dnes, v pětadvaceti, zůstala už skoro na
ocet, ale je pořád při síle a zdraví a mladší sestra  Egidia tvrdí, že
i hezká. Nejspíš za to může smůla nebo Boží vůle nebo prostě
osud, že se v tomhle ani ve vedlejším údolí neobjevil žádný vhod-
ný nápadník, jen neduživí idioti, hrbáči a muži zmrzačení z bojů
s Rakušáky. Navíc je do contrà odevšad daleko. A otec by se ne-
smířil jen tak s někým – musí dbát na své jméno a postavení. Má
svůj majetek. Je obchodník. Nechal si dokonce vytisknout vlastní
jméno na dopisní papír. Ještě než byla pořízena tato fotografie,
před evakuací, měla Maria jednu nabídku k sňatku. Od chlapíka
až z města Villafranca. Vytasil se s papíry, že už nemusí bojovat,
má náležitou penzi a zvláštní výsady. Jenže mu chyběl prst a oko.
Kdo ví, co mu ještě chybí? prohlásil otec a žádost odmítl. My
máme na víc. Matka řekla to, co říkali všichni, bratranci i ženské:
no se rifiuta nessun, gnanca se l’è gobo a storto. Neodmítej
nikoho, byť je hrbatý a zkroucený. Ale otec ji okřikl, ať si ty hloupé
průpovídky nechá pro sebe. Maria si představuje, že otrhává
lístky sedmikrásky, jeden za druhým. Šeptá si: El me ama Miluje
mě El me abrama Touží po mně El me abracia Objímá mě El me
vol ben Stojí o mě El me mantien Pomáhá mi El me ama Miluje
mě El me abrama Touží po mně Nol me vole Nechce mě El me
dise su. Odvrhne mě
Opakuje si modlitby z Křesťanské nevěsty. Je to jediná kniha,
kterou má, a chrání si ji jako oko v hlavě. Malý svazeček v modré

kůži, s každou stránkou olemovanou drobnou zlatou linkou,
obsahuje víc modliteb, než by mohla odříkat, a víc kázání, než by
si mohla zapamatovat, ale už první slova – mé drahé mladé dívce
– ji povzbuzují a ukazují cestu. Při modlitbách prospěje mírné
sebetrýznění. Je to cesta, jak přinést oběť a zároveň osvobodit
duši od drobných mrzutostí života. Maria se bodne jehlou do
špiček prstů a sleduje, jak se objevuje krev. Vyšívání musí počkat.
Otře ty kapičky do kapesníku. „Pane můj, dej mi víru, abych
mohla přijmout svátost manželství,“ pronese šeptem, i když je
sama, nikdo ji neslyší. „Svatá Marie, Matko Boží, popros Ho, aby
mi dal muže, který mě bude chránit a dá mi věrnou křesťanskou
rodinu…“ Tajně ale přemýšlí, jestli ten muž bude hezký, ve tváři
laskavý jako Kristus, vzpřímený jako kněz, vysoký jako otec, jestli
bude příjemně vonět jako žena. Bude mít knír jako otec, stejně
hustý a huňatý? Nebo plnovous jako dědeček, porost na tváři
a krku, zahnědlý od tabáku? Nebo vousky jako bratr, dvě tenké
čárky do špičky? Představuje si, jak ji vousy toho hezkého obli-
čeje šimrají na tváři. Srdce se jí zachvěje jako ptačí křidélka.
Zažene ty myšlenky a znovu se bodne jehlou. Jednou do špičky
každého prstu, úhledně za sebou jako korálky růžence. Na
svatbě v Káně Galilejské, kde Ježíš proměnil vodu ve víno,
neměli ženich s nevěstou choutky slepé vášně – věděli, že je Bůh
o soudném dni požene k odpovědnosti. Teď se Maria bodla i do
zápěstí a znovu otřela kapičky krve do kapesníku. Svatební
prostěradlo musí zachovat čisté jako sníh, jako svou duši, jako
své tělo, neposkvrněné a čerstvé. 
Jenže je stará. Dvacet pět let, a nedotčená mužem. Šije bez
náprstku. Její ruce dovedou zakroutit krkem zvířeti. Paže vydrží
dlouhé minuty míchat vařící se polentu. Je dobrá investice pro
každého muže, jen když přehlédne její věk. Maria vyhlédne
z okna. Z okapů a parapetů kape, svět venku taje, je celý pro-
máčený. Některé stromy zůstávají pod sněhem, shrbené a zakry-
té. Kdesi zanaříká mula. A pak se ozvou kostelní zvony, hlaholí
jasně a zněle i přes tu dálku. Zvoní nepřetržitě celou minutu,
jednotlivými údery, těžkomyslnými, ne radostnými jako při křtu. Po
nich pauza. Někdo umřel. A další minuta vyzvánění. Jestli to
ustane teď, zemřela nějaká žena, možná ta stará čarodějnice, ta
bláznivá ženská, co běhá po horách v noční košili. Pauza. A další
minuta zvonění. Umřel tedy muž. O dalšího mrtvého víc. Muži se
zvoní tři minuty a ženě dvě, protože muž je důležitější, protože
Adam byl první člověk a Ježíš byl muž a Bůh je Pán a jeho
učedníci byli muži a kněží jsou muži a papež je taky muž. Otec se
vydal na pouť po údolích, razí si cestu po příkrých svazích měk-
noucího sněhu, kde hrozí laviny a možná i vlci… kdo ví, jakým
nebezpečím musí čelit? Lidé putují, ale hory zůstávají. A přece
jsou hory nevypočitatelné – člověku sklouzne noha a objeví se
strž, slunná obloha naláká lovce jako dítě, aby se zatoulal moc
daleko, mrznoucí mlha jedním rázem oslepí svět, záludný vzduch
se vkrade do těla a přinese zápal plic. Maria vyšívá a vyšívá vlnitý
lem z bílých květů. Plátno není z nejdražších, ale je poctivé
a pevné, potrvá roky, než bude třeba spravovat a látat. Snoubenci
se ta práce zalíbí, pohladí vyšité květy a potom i její tvář, zrovna
jako ten kvítek. A budou držet při sobě jako dvě půlky vlašského
ořechu a s Boží pomocí nakonec přijdou děti, protože děti
a květiny dělají domov domovem. 
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Váš román vyniká spou-
stou  detailů o životě ve-
snice, od ručního praní
prádla až po vyšívání sva-
tebního plátna a vaření hle-
mýžďů a ještěrek.  Jak jste
shromažďovala data o ně-
kdejším venkovském ži-
votě? Mohla jste čerpat 
z jednoho zdroje nebo jich
bylo více? 
Od té doby, co jsem se pře-
stěhovala do Londýna před
několika desetiletími, jsem nesčetněkrát navštívila Itálii 
a naplnila si notebooky náhodnými poznámkami o čemkoli, od
jazyka až po zvláštnosti krajiny. Vzpomínám si, jak sedím u ku-
chyňského stolu se starším příbuzným nebo sousedem, dělám si
poznámky a poslouchám vyprávění a zapisuji recepty. Lidé se mi
rádi svěřovali,  protože poznali, že někdo má skutečný zájem 
o jejich mizící svět a že nebude alespoň zapomenut. Jakmile
jsem měla román rozepsaný, cestovala jsem už s konkrétním
záměrem. Prohlížela si historické památky a místa, která nejsou
nikde na mapě. Muzea, kostely, hřbitovy, pole. Četla regionální
knihy a vyhledávala filmy s místní tematikou. Zajímavé pro mě
byly také tamější webové stránky, k nimž jsem z Velké Británie
neměla přístup. Byl to pro mě svět plný nepředvídatelných ob-
jevů. Takovou doplňkovou, ale velmi důležitou inspirací, byl pro
mě film Michelangela Frammartina Le Quattro Volte. Jeho děj se
sice odehrává na druhém konci Itálie, ale miluji ho pro jeho téměř
dokumentární pohled. Chtěla jsem s podobnou intenzitou zobra-
zit i své postavy. 
Vy jste se stěhovali do Austrálie z Itálie. Do jaké míry je tento
román autobiografický? Existuje žena ve vaší rodině, která
se podobá hrdince Marii?
Každý román obsahuje prvky odvozené ze skutečného života 
a skutečných lidí. I v Madoně z hor jsou záznamy rodinných pří-
běhů. Moje babičky, moje tety – na obou stranách rodiny – všich-
ni znali podrobnosti o svém životě. A i někde v mém nitru se
objevil obrovský prvek příběhu. Pracovala jsem na této knize  asi

pět let, ale drobné semínko bylo zaseto už dávno. Vyrůstala jsem
v Itálii a v Austrálii. Okouzlovaly mě příběhy o Itálii, světových
válkách a migracích. A do toho mixu jsem přidala něco z mých
osobních zkušeností. 
Ve vaší knize je Maria někdy přirovnávána k muži, funguje
jako jakýsi šéf domu. Je pracovitá a vynalézavá. Když
konečně obdrží vízum k emigraci do Austrálie, do dokumentů
si napíše „žena v domácnosti“. Jak byste popsala Marii? 
Myslím na Marii Vittorii jako na druhou Matku Courage. Ne-
disponuje vzděláním ani zkušenostmi, aby mohla analyzovat
ideologii, ani neoplývá hrdinstvím k překonání pragmatismu.
Stává se moudřejší s životními utrpeními a odpovědnostmi.
Není feministická a nikdy nebude. Preferuje lásku před ctí. 

Jsou Maria a Amelie proto-
typy moderních žen?
Nemyslím si. Kdybych se
pokoušela to nějak kvalifiko-
vaně udělat,  pravděpodob-
ně bych napsala disertaci, 
a ne román. Mezi Amelií 
a Marií jsou velké rozdíly da-
né nejen generačnímu od-
lišnostmi, jde o matku a dce-
ru, ale i extrémními sociálními
změnami a válečnými zku-
šenostmi. Zdá se mi, že se

mé postavy vyvíjejí, když se setkávají s výzvami. Je to vývoj,
který se začne přenášet do témat, jako je čest, láska, sebeurčení,
odpuštění. Líbí se mi tyto slova Margaret Atwoodové, která
napsala zhruba toto:  „Samozřejmě bychom se měli snažit dělat
věci lépe, pokud je to v naší moci. Ale asi bychom se neměli
snažit dělat věci dokonale, zvláště ne sami, protože to bychom se
zřejmě vydali na cestu k masovým hrobům. Z naší nedokonalosti
bychom měli co nejvíce těžit.“ 
Vzpomínáte si, kdy vás napadlo napsat tento originální
román? 
Pokaždé, když dokončím nějaký román, dostávám se do mírného
stavu smutku. Cítím, že z mého života odešlo něco významného
a bude mi to chybět. Po chvíli mě přepadne strach: co když to
bylo naposledy?  Napíšu ještě někdy nějakou knihu? Vím, že svět
se bez mé knihy obejde, ale mohu žít já bez psaní? Je to má
téměř nezbytná potřeba. A přesto si nedokážu představit, co budu
psát dál. S tímto románem, stejně jako s ostatními, jsem začala 
v jakémsi chaotickém, nevědomém stavu. Nashromáždila jsem
spoustu poznámek v notebooku, ručně psaných náčrtků,
náhodných dojmů, hodně z toho bylo k ničemu. Rozhodla jsem
se, že utřídím všechno,  co se týká Itálie, přírody, ročních období,
jídla, anekdot, jazyka... Bylo to náročné, začala jsem psát o na-
rození ve vzdáleném čase a místě, z pohledu novorozeněte.
Nakonec jsem tuto kapitolu vyhodila, ale nepřímo mě přivedla 
k Mariii Vittorii...

(Ze zahraničních pramenů)

Elise Valmorbida vyrůstala v Austrálii, nyní žije v Londýně,
ale její kořeny sahají do Itálie. A právě ve vyprávění svých
italských rodinných příslušníků nalezla inspiraci pro
napsání románu Madona z hor. Autorka umí pečlivě na-
slouchat; umí i poutavě vyprávět. Z každé stránky této knihy
čiší autenticita a osobní zaujetí.
Historickým událostem nejlépe porozumíme, nahlížíme-li je
prostřednictvím osudů obyčejných lidí. Román Madona 
z hor to dokazuje vrchovatou měrou.
Elise Valmorbida má na svém autorském kontě několik
dalších knih, ale Madona z hor je první, která vychází 
v českém překladu.
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Vychází 14. května, rozsah 328 stran, cena 279 Kč

Christian Jacq

RAMSES – SYN SVĚTLA
Ožívá příběh o cti, odvaze, zra-
dě a lásce z dob starého Egypta. 
Ramses je nevědomky připravo-
ván na roli budoucího panovníka. 
Je tu ovšem jeden problém. O trůn 
totiž usilují i jiní. Nezkušený 
Ramses se snaží bojovat s podlými 
intrikami a závistí lidí, od nichž 
by to nejméně čekal. Ve víru divo-

kých událostí bude muset čelit mnoha těžkým rozhodnutím 
a hledat způsob, jak rozpoznat pravé přátelství a lásku.

Vychází 28. května, rozsah 408 stran, cena 349 Kč

Vychází 7. května, rozsah 240 stran, cena 279 Kč

Hana Whitton

ANNA LUCEMBURSKÁ
S půvabnou Annou má ambicióz-
ní otec Jan Lucemburský velkole-
pé plány, proto ji už v útlém dět-
ství převeze z Prahy ke své sestře 
Jitce na francouzský dvůr. Ráj, 
který tam Anna zažívá po boku 
udatného rytíře Bernarda, vezme 
rázem za své otcovým příkazem 
k sňatku se stárnoucím Otou 

Habsburským. Mladičká dívka tak stojí před nelehkou vol-
bou – se kterým z obou mužů má spojit navždy svůj osud?

David Morrell

BRATRSTVO  
RŮŽE

Chrise a Saula, dva chlapce vyrůs-
tající v sirotčinci, váže navzdory 
rozdílnému původu pevné přá-
telství a také oddanost k Ellio-
tovi, záhadnému muži, který je 
jako jediný navštěvoval a choval 
se k nim jako k vlastním synům. 
Když Chris a Saul dospěli, vycvičil 

z nich profesionální zabijáky tak dobře, že je téměř nemožné 
je zneškodnit. Jenže právě na tom závisí jeho život.

Vychází 28. května, rozsah 424 stran, cena 329 Kč

Vychází 7. května, rozsah 96 stran, cena 149 Kč
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Petra Vernerová

ZACHRAŇTE  
KOCOURKA MÍŠU 

Michalka se moc těší na svého 
nového brášku. Proč tedy musí 
na prázdniny k babičce? Naštěstí 
ji babička přivítá se dvěmi koťát-
ky a mourovatý Míša jí přiros-
te k srdci natolik, že si ho potají 
vezme domů do města. Jenže ne-
plechy po kocourkovi zvyklém na 

zahrádku se nedají jen tak ukrýt, a než stihne rozzlobená ma-
minka zavelet, že Míša musí z domu, zůstanou po něm jen 
otevřené dveře na balkon a kocourek není k nalezení…

Barbara Bradford Taylor

DAR OSUDU
Nad panstvím Cavendon se sta-
hují válečná mračna. Zatímco 
podnikavá Cecily využije vál-
ky k prosperitě svého podniku, 
Diedre zasvětí další roky práci pro 
britskou tajnou službu. Ačkoliv 
dostat židovskou rodinu z nacis-
tického Berlína se jí podaří, své 
srdce neuhlídá, a svádí tak bitvu 

mnohem těžší. Navíc na povrch vyplave bolestivé tajemství, 
které léta střežila lady Gwendolyn.

Vychází 21. května, rozsah 352 stran, cena 319 Kč

J. D. Robb

SCHŮZKA S ĎÁBLEM
Detektivce Evě Dallasové před au-
tem náhle zavrávorá nahá postava, 
celá pokrytá krví. Eva dupne na 
brzdy a podaří se jí zraněnou že-
nu zachránit. Pro jejího manžela, 
další obět přepadení, je už bohu-
žel pozdě. Otřesená Daphne jako 
jediný živý svědek hrůzné události 
nedokáže pachatele popsat, nedo-

káže pachatele popsat jinak než jako ďábla. Kdo vypadá jako 
ďábel a kdy se znovu objeví na scéně?

2018
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Teddy Wayne
SamoTář
David se nikdy necítil dostatečně oceněný. Na střední
dost trpěl, takže když se jako jediný z ročníku dostane
na Harvard, doufá, že tam bude mezi svými – jenže je to
ještě horší, všichni mu dávají najevo jeho sociální původ,
neberou ho jako sobě rovného. a pak se objeví student-
ka Veronika… Než mu dojde, proč tahle krásná a chytrá
žena touží zrovna po něm, je už skoro pozdě. Tragický
milostný příběh o závislosti, vypočítavosti, kličkování,
nejistotě, nespokojenosti. Univerzitní román, který však
přináší nečekané a nové téma psychosexuální obsese.
David se nikdy necítil dostatečně oceněný. Na střední
dost trpěl, takže když se jako jediný z ročníku dostane
na Harvard, doufá, že tam bude mezi svými – jenže je to
ještě horší, všichni mu dávají najevo jeho sociální původ,
neberou ho jako sobě rovného. a pak se objeví student-
ka Veronika… Než mu dojde, proč tahle krásná a chytrá
žena touží zrovna po něm, je už skoro pozdě. Tragický
milostný příběh o závislosti, vypočítavosti, kličkování,
nejistotě, nespokojenosti. Univerzitní román, který však
přináší nečekané a nové téma psychosexuální obsese.

Překladatel: Jiří Hrubý 
Vydává odeon, vázaná, 256 stran, 279 Kč, ISBN: 978-80-207-1821-1, EaN: 9788020718211

https://www.knizniklub.cz/knihy/236144-samotar.html#specification-content
Zakoupit můžete zde

Teddy Wayne (1979) je
americký spisovatel, autor
knih Loner (česky Samotář),
Love Song Jonnyho Valen-
tína a Kapitoil. Za své dílo
dosud obdržel ceny Whiting
Writers a NEA Creative
Writing Fellowship. Wayne
píše sloupky pro The New
York Times, Future Tense 
a je častým přispěvatelem
The New Yorker,  McSwee-
ney a mnoha dalších tisko-
vin.
Vyučoval na Columbijské
univerzitě, Washingtonské
univerzitě v St. Louis a na
konferenci Yale Writers
'Conference. 
Žije v New Yorku.

Rozhovor s autorem na další straně
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Našli bychom v románu Samotář něco autobiografického?
Jen studia na Harvardu, nic jiného.  Ve svých čtyřiadvaceti letech jsem
však napsal román, který byl hodně autobiografický. Ale nikdy jsem ho
nevydal. Nebyl moc dobrý, ale cennou zkušenost jsem přece jenom
získal. Nabyl jsem přesvědčení, že budu-li někdy ještě něco v budoucnu
psát, musím se hodně vzdálit od sebe.  
Kde tedy hledat předobraz hlavní postavy Davida?
V roce 2013 jsem sledoval video o odsouzení TJ Lane, teenagera, který 
v Chardonu poblíž Ohia zastřelil tři spolužáky a další tři zranil. Video je
velmi znepokojující; Lane na něm vystupuje zcela bezohledně. U soudu si
rozepnul košili, měl na sobě tričko s nápisem „zabiják“. Na rodiny obětí
pokřikoval sprostá slova a ukazoval prostředníček.  Při čtení rozsudku tří
doživotních trestů bez možnosti propuštění se hlasitě smál.  Pod dojmem
tohoto otřesného prožitku se ve mně zrodila myšlenka psát z pohledu
někoho, kdo projevuje podobný nedostatek empatie,  ale který není tak
hrůzostrašný, jak se Lane projevuje ve videu. Napsal jsem námět na
román a v květnu 2014 ho poslal mému agentovi. A pak přišla další
tragédie: mladík Elliot Rodger zabil šest lidí v Isla Vista v Kalifornii. Vraždil
ze msty,  že ho ženy odmítaly. Ještě před popravou studentů plánoval
zavraždit svého šestiletého bratra. Záviděl mu, že je společenský a že
zřejmě nebude mít problémy s děvčaty jako má on. Hluboce mnou otřásly
myšlenky z jeho manifestu, kde mimo jiné napsal: „Bude to hodně těžké,
protože za poslední rok jsme si hodně přirostli k srdci. Uznává mě 
a vzhlíží ke mně. Ale musím to udělat. Pokud já nemůžu žít šťastným ži-

votem, tak ani on nebude. Nedovolím mu, aby mě svými úspěchy u holek
zesměšňoval,“ dodal s tím, že má v plánu zavraždit také svou nevlastní
matku. Nakonec od těchto dvou vražd upustil. Ale záměru, který popsal ve
svém 141 stránkovém manifestu, se nevzdal: „Zavraždím všechny holky 
z koleje. Popravím všechny ty zkažené, nafoukané blonďaté šlapky, které
tam potkám. Všechny, které mě nechtěly, si to zaslouží. Opovrhovaly
mnou, dívaly se na mě jako na podřadného muže, ale já jim teď všem
ukážu svou sexuální převahu. Budu skutečný alfasamec.“ A pak se vydal
vraždit. Nejprve ubodal dva své spolubydlící a jednoho mladého studenta.
Poté přejel do dalšího domu, kde zavraždil dvě dívky a nakonec spustil
šílenou palbu do lidí. Jednu osobu zabil a mnoho jich zranil. Pak zbraň
obrátil proti sobě a v autě se zastřelil.
Pročítal jsem jeho manifest několikrát a hledal v něm alespoň záblesk
něčeho, co by mohlo vyvolat soucit i s vrahovou duší. Identifikoval jsem
jeho osamělost a zoufalství, což  jsou vlastnosti rozpoznatelně lidské.
Přepracoval jsem svůj prvotní námět a více se zaměřil na boj hrdiny o jeho
mužskost, na jeho sexuální frustraci a hněv pocházející z pocitu odcizení. 
Zdá se, že tito mladí muži, o kterých mluvíte, a hlavní postava ve vaší
knize, vypadají, že se jim v životě poměrně daří, s výjimkou případů,
kdy jde o kontakt s opačným pohlavím. 
Ano, není  možné být úspěšný, když vedete mizerný, nebo nenaplněný,
emocionální život. Profil mladých amerických mužů, kteří se uchýlili 
k nějaké formě násilí, je pozoruhodně podobný. Kombinace pocitu bez-
významnosti  a absence jakékoli společenské odměny, o níž si myslí, že
na ni mají nárok, je silná a nebezpečná. David, hrdina mé knihy, má
přítelkyni a přátele, ale  je mu to málo. Touží po „lepších“ přítelkyních a po
„lepších“ přátelích. Až se myšlenka na život skutečné elity pro něho stává
neúnosná.
Řekl byste, že David nakonec dostane, po čem touží?
Ano i ne. Alespoň dostane to, co si zaslouží. Za většinou Davidových
problémů stojí jeho chamtivost. Kdyby byl spokojený se vším, čeho
dosáhl, byl by v pořádku. Ale není tomu tak, proto je trestán…
V některých recenzích se objevilo srovnání Samotáře s románem
Adelle Waldmanové The Love Affairs of Nathaniel P. Myslíte si, že váš
David má něco společného s Nathanielem?  
Ano. David by rád měl Nathanielovu citlivost, ale chybí mu empatie. Ale
určitě je introspektivní a přemýšlivý. Nathaniel ne vždy využívá své schop-
nosti a moc ke konání dobra. Přesto se dočká uznání v brooklynských
literárních kruzích, aniž by se o to nějak podstatněji zasloužil. David touží
stát se světově proslulým profesorem, ale chybí mu k tomu elementární
lidské vlastnosti.  David není aktivní účastník tohoto světa.  Vidí, že  ostat-
ní žijí mnohem lépe než on a závist se stává zdrojem jeho hněvu. Nemá
to, na co si myslí, že má nárok.
Jak byste několika slovy popsal svého Samotáře?
„Nemůžeš vždy dostat to, co chceš.“
„Kam jdete (Můj milý).“
„Jednoduché řízení osudu.“

(Ze zahraničních pramenů)
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Ben Aronovitch
sTRoM viselCů
Policejní konstábl Peter Grant se po prazvláštním
dobrodružství na anglickém venkově vrací do londýna.
netrvá dlouho a v hlavním městě se opět začnou dít
věci. Byť zpočátku jen nenápadně... Prostá podezřelá
úmrtí obvykle nebývají doménou Rozmaru. Ani když 
k jednomu takovému dojde na divokém večírku v jed-
nom z nejdražších obytných domů v londýnském cen-
tru. Jenže téhle party se účastnila i dcera lady Tyburn,
jíž Peter dluží laskavost za jistou dřívější výpomoc.
Během chvilky se tak ocitne v neznámém světě super-
boháčů a zlaté mládeže, v rezidencích s obrovskými
suterény a exkluzivními bazény, na místech, kde se
čile obchoduje s nebezpečnými a esoterickými mate-
riály. Rozumný mladý policista by se držel zpátky 
a nevystrkoval hlavu, ale nebyl by to Peter, aby se při
vyšetřování nedostal někam hodně daleko. naskýtá se
mu tak jedinečná příležitost ztratit sympatie starých
přátel a vytvořit si nové nepřátele ve sféře, kde se mísí
svět magie a výsostných práv. Zároveň objevuje nové

spojence a dostává se závratně blízko jednomu z velkých hráčů... nejčerstvější z dobro-
družství Petera Granta, kterých se prodalo už přes milion výtisků, je zde. 
Překlad: Milan Žáček
Brožovaná, 272 stran, 298 Kč, eAn: 9788025724156

https://www.kosmas.cz/knihy/239116/strom-viselcu/

Jamie Thomson 
Temný pán 4 – 
ZlověsTný řediTel
Známý britský spisovatel Michael Rosen, porotce
soutěže Cena Roalda dahla, o prvním svazku nyní již
čtyřdílné série Temný pán pochvalně prohlásil, že „je
to úžasně bláznivá, originální verze mnohokrát
použitého motivu o mimozemšťanovi, jenž se ocitl na
Zemi“. Temný pán se tedy opět vrací k českým čte-
nářům s novým, třeskutě zábavným a samozřejmě
náležitě zlověstným příběhem! A takto čtvrtý díl popi-
suje sám Temný pán: Jsem nejmocnější z mocných 
a ty, ubohý čtenáři, mě smíš oslovovat Pane. Ale
hromy a blesky: Můj odvěký úhlavní nepřítel uchvátil
Železnou věž zoufalství a zmocnil se esence zla (a já
abych se pachtil v mrňavém a ubohoučkém těle
lidského kluka). Jaká drzost! Moji poskoci a slouhové
mě potřebují, jen já můžu do Temnokraje vrátit obvyk-
lý život plný bolesti a utrpení. První úkol: vybrat peníze
na charitu. Ďábelský, lstivý plán! Muahaha! 
Překlad: veronika volhejnová
Flexi vazba, 208 stran, 248 Kč, eAn: 9788025724255

https://www.kosmas.cz/knihy/238347/temny-pan-4-zlovestny-reditel/
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Andrew Michael Hurley
SAMotA
Samota je zlověstná a nebezpečná: místo na po-
břeží Irského moře, které nese pečeť dávných
dob a během staletí si vyžádalo desítky, ba stov-
ky životů – zvířat i lidí. Písčiny na pobřeží jsou
zrádné, příliv nenadálý, počasí věčně nevlídné.
Právě do těchto končin v severní části hrabství
Lancanshire přijíždí na jedny Velikonoce někdy 
v sedmdesátých letech minulého století vypra-
věč, jeho mentálně postižený bratr Hanny a sku-
pinka věřících z jedné katolické farnosti na před-
městí Londýna. Do kraje, z něhož pochází vypra-
věčova matka, jezdila skupinka pravidelně již 
s minulým knězem; po jeho smrti se sem vydáva-
jí znovu s knězem novým, a to v naději, že náv-
štěva věkovité kaple v nehostinném kraji napo-
může zázraku a Hanny se uzdraví. Poutníci však 
v kraji rozhodně nejsou vítáni – jsou svědky udá-
lostí, jejichž význam se jim ozřejmí až mnohem
později. Samota je úžasný gotický thriller, skvěle
vyprávěný a plný napětí. Jako takový dá vzpome-
nout na klasiky žánru typu Maturinova Poutníka
Melmotha nebo nejlepší prózy Daphne du Mauri-
erové. 

Vítěz Costa Book Award a British Book Industry Award pro nejlepší debut roku 2015.
Překlad: Ladislav Nagy
Vázaná, 336 stran, 348 Kč, EAN: 9788025723944

https://www.kosmas.cz/knihy/227288/samota/ Rozhovor s autorem na následující straně
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První román Andrewa Michaela Hurleye Samota se
dočkal spontánního uznání. Stephen King o něm
prohlásil: „Je to skvělé. Je to úžasná fikce.“ První
vydání vyšlo v nákladu pouhých 300 výtisků. Bylo
okamžitě rozebráno, pak následovaly dotisky a první
ocenění:  nejlepší debut roku, britská cena Book Indu-
stry a další.

Co jste říkal na slova uznání Stephena Kinga na váš román
Samota?
Slyšet něco takového právě od Stephena bylo úžasné a neskutečné.
Vyrůstal jsem na četbě jeho knih, měly na mě velký vliv, když jsem
sám začal psát. Povzbudilo mě to víc, než všechna ocenění, kterých
se mi v souvislosti s mou prvotinou dostalo. 
Gotický román, tak charakterizuje kritika vaši Samotu.
Souhlasíte s tím?
Nezamýšlel jsem napsat gotický román, prostě jsem se do toho
žánru dostal. Bylo to velmi organické. Výchozím bodem byla krajina
kolem zálivu. Když jsem začal psát román, strávil jsem v této oblasti
spoustu času. Připadalo mi to tady pusté a osamělé. Působilo to na
mě tak, že se mi začaly vybavovat příběhy ztroskotaných lodí a lidi,
kteří se utopili, když jim návrat na břeh odřízl příliv. Cítil jsem
skutečný pocit nebezpečí a hrozby vycházející z hlubiny oceánu.
Zásadně mě to ovlivnilo, bylo mi jasné, že o tomto místě musím
napsat. Podle mého názoru to nikdo přede mnou neudělal. 
Hrůzné fikce se zpravidla odehrávají v malých prostorách. 
V Samotě se skutečný strach přenese na široce otevřené
pobřeží…

Představte si, že byste byli sami na nějakém
odlehlém místě, jako je třeba opuštěná pláž. Pokud
by se vám tam něco stalo, pomoci byste se nedo-
volal. V prostorných, osamělých prostorách, se
může odehrát stejná hrůza jako v těch stísněných.
V knize se tak stane klaustrofobickým  místem
dům, změnící se v past pro lidi. 
Dalším opakujícím se aspektem tohoto žánru je
náboženství...
Ano, mezi gotikou a katolicismem existuje spojitost.
Postavy v románu věří v Boha, ale také věří ve zlo,
a to v doslovném  slova smyslu. To mě vedlo k za-
myšlení, jak je souvisí náboženství, která známe, 
s mnohem staršími vírami. Třeba pohanstvím a je-
ho uctíváním přírody. Až mě to přivedlo k pře-
svědčení, že náboženství a hrůza se nemusí vy-
lučovat.  
Jste věřící?
Narodil jsem se do velké katolické rodiny a jako
malý kluk jsem ministroval. Ale pak se stalo něco, 
a já přestal věřit. To mi bylo dvanáct nebo třináct.
Ale onu zvláštní atmosféru kostela jako božího
stánku v sobě nosím stále. Pořád jsem také fasci-
nován církví a smyslem víry. Když jsem psal Sa-

motu, myslel jsem na své prarodiče, jejichž společenské životy
utvářelo náboženství. Vymezovalo jim velmi jednoduchý rámec pro
život. Chápu, proč lidé víru potřebují. Ale aby si ji zachovali, musí
minimálně sledovat televizi. Jen tak mají šanci nedovědět se o těch
nejhorších zvěrstvech, které si ani  nedokáží představit. 
Co bylo nejdůležitější pro vydání knihy?
Nevím, jestli nejdůležitější, ale jednou z rozhodujícíh věcí byla jistě
má vytrvalost. Na Samotě jsem pracoval čtyři roky, než jsem se
odvážil ukázat rukopis přátelům. Nikdo ho moc nechválil, někteří se
však zajímali, kdy si knihu budou moci koupit v knihkupectvích. Tak
jsem začal rukopis posílat agentům a malým nakladatelům, všichni
reagovali buď tichem, nebo zdvořilými poznámkami, po nichž násle-
dovalo odmítnutí. Nakonec jsem prohledal internet a narazil na
Tartarus, malé nakladatelství se specializací na literární nadpři-
rozenou  hororovou beletrii a tam byly pro mě dveře otevřené.  Dál
už to znáte z úvodu našeho rozhovoru. 
Viděl jste hororové filmy z konce šedesátých a sedmdesátých
let? Pokud ano, ovlivnily vás nějakým způsobem? Samota se
také nabízí k zfilmování…
Ano, smlouva je už hotová a filmová práva byla zakoupena.  Na
scénáři se však nechci podílet, protože si nejsem úplně jistý, zda
bych se dokázal přizpůsobit jiným výrazovým prostředkům. Je to tak
trochu děsivé, když předávám své dítě někomu jinému, aby ho
přetvořil k obrazu svému. Ale filmoví tvůrci jsou ochotni zachovat brit-
skou povahu příběhu i krajinu, v níž se odehrává,  takže jsem si jistý,
že odvedou opravdu dobrou práci. Bylo by úžasné vidět hrdiny
románu na velkém plátně.

(Ze zahraničních pramenů)
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Robert Lacey
THE CROwN
Tato kniha vám nabízí fascinující průřez dětstvím a mládím královny Alžběty II. jako princezny
i královny, doplněný rozsáhlým průzkumem, dobovými materiály a krásnými fotografiemi.
Alžbětu Mountbatten zaskočilo, že její otec zemřel tak náhle. V žádném případě neočekávala,
že na trůn nastoupí takhle mladá a bude muset vládnout natolik velké a mocné zemi.
Korunovace proběhla v jejích pětadvaceti letech. Tou dobou byla již manželkou a dvojnásob-
nou matkou. Sledujte pouť ženy, která se naučila, jak panovat.
Zatímco se Británie snažila zotavit po válce, nová panovnice čelila svým vlastním problémům.
Matka neuznávala její manželství. Strýc v exilu pochyboval o jejích schopnostech. Manžel
nelibě nesl, že musel obětovat svou kariéru a příjmení. Mezitím se její vzpurná sestra zamilo-
vala do nesprávného člověka, a tím ohrozila staletí trvající vazby mezi Církví a Korunou.
Přečtěte si příběh o tom, jak Alžběta II. vynaložila veškerou svou snahu, aby zajistila, že se
Koruna dostane na vrchol.

Vázaná, 384 stran, 599 Kč, EAN: 9788073909901

http://www.knihyomega.cz/eshop-the-crown.html
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Rozhovor s autorem na další straně

Původní seriál netflixu the Crown zdramatizoval Poutavý Portrét nejdéle vládnouCí PanovniCe
Británie. Kniha the Crown: PodroBná historie,  naPsaná Královniným životoPisCem roBertem laCeym,
PosKytuje odBorný a důKladný PoPis událostí, Které jste mohli shlédnout v seriálu. vyoBrazuje intim-
ní Portrét života uvnitř BuCKinghamsKého PaláCe a rezidenCe v downing street č. 10 . seznámí nás
s alžBětou ii., jaK ji neznáme.



Královnin životopisec Robert Lacey
nejen o své knize...
Objasňuje seriál a vaše kniha některé třeba málo známé
historické události? 
Krásný příklad mohu vést pokud jde o prince Philipa. Jeho příjmení
bylo Mountbattenu, které po sňatku v listopadu 1947 s ním přijala i
Alžběta. Takže Louis Mountbatten, Philipův strýc, měl pravdu, když
počátkem roku 1952 na večeři v Broadlands řekl, „teď vládne Dům
Mountbattenů“. Do věci se však vložila Alžbětina babička královna
Marie, jedna z žijících spoluzakladatelů domu Windsorů (se svým
manželem Jiřím V.) a přesvědčila Winstona Churchilla, aby otázku
královského příjmení rodiny zařadil na čelní místo jednání kabinetu. 
Klíčovým zájmem koruny jsou vztahy mezi královnou a premiéry
vlád.  
Ano. Obzvláště fascinující byl vztah královny s Winstonem Chur-
chillem. Uchvátil ji hned nádherným projevem po smrti krále Jiřího VI.
Spojil v něm romantickou koncepci starého válečníka a moudrého
státníka, který dokáže nejen hájit zájmy své země v krvavém konflik-
tu, ale i formulovat vize do budoucna. Za zmínku stojí také specifický
incident z června 1953, kdy Churchill, Salisbury, Anthony Eden a celá
konzervativní hierarchie zatajili před královnou, že Churchill po

opakující se mrtvici asi těžko bude moci zastávat svůj
úřad.  Tato skutečnost byla odhalena až v roce 1985,

kdy Jock Colville (někdejší Churchillův osobní tajemník) vydal své
paměti. Ale scénárista seriálu soudí, že to tenkrát královna odhalila 
a s jednáním tajnůstkářů vyslovila důrazný nesouhlas. 
Seriál i kniha ukazují, jak se monarchie nebála přizpůsobovat
měnící se době a novým technologiím. Jak televize a moderní
média formovaly vnímání monarchie?
To je jedno z velkých témat, zvláště kolem korunovace 2. června
1953. Pro mě má zvláštní význam. Bylo mi sedm let a já poprvé
sledoval televizi v Bristolu v jedné veřejné jídelně, která se pro ten
účel změnila trochu v kino.  Bylo fascinující vidět nejen samotný akt,
ale i záběry na spoustu oficiálních dokumentů, třeba zápisy korunova-
čního výboru, nebo reakce přímých účastníků i prostých lidí, strhující
byly také pohledy do zakulisí. Televize sehrála do té doby nevídanou
roli.
V seriálu je jedna scéna, v níž kameraman zaznamenává hádku
mezi královnou a princem Philipem v Austrálii v roce 1954. Stala
se tato epizoda skutečně?
Ano, ano. Náš důkaz o incidentu pochází z doktorské práce austral-
ského historika, který vyhledal reportéry, kteří událost natočili.
Potvrdili, že se to opravdu událo. Jediný rozdíl mezi skutečností a tím,
co vidíme nyní v seriálu, je ten, že reportéři tehdy sami bez jakéhokoli
nátlaku královské rodiny kameru otevřeli a film na světle zničili. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Královnu Alžbětu II. hraje Claire Foyová.
Foto: Robert Viglasky / Netflix)
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Philip Pullman 
Zlatý komPas

Jeho temné esence I.
První díl rozsáhlé románové
fantasy trilogie. V paralel-
ním světě podobném tomu
našemu žije dvanáctiletá
lyra. V jejím světě má každý
člověk daemona, který ho
provází po celý život a je
jakýmsi vnějším zpodobně-
ním jeho povahy, a žijí tu 
i jiné podivuhodné bytosti,
například mluvící medvědí
kyrysníci nebo půvabné di-
voženky létající na borových
větvích. lyra s jejich pomocí
putuje daleko na sever, aby
zachránila svého kamaráda
Rogera a další děti, které
unesli obávaní Vrahouni. Na
cestě ji provází aletheometr,
přístroj podobný zlatému
kompasu, který tomu, kdo 
s ním umí zacházet, odpoví
na každou otázku.
Překlad: 
Dominika křesťanová
Vázaná, 400 stran, 378 kč, 
EaN: 9788025724439

Philip Pullman 
JEDINEčNý Nůž

Jeho temné esence II.
V tomto pokračování Will,
dvanáctiletý chlapec, který
nešťastnou náhodou zabil
muže, jenž se mu vloupal do
domu, prochází tajným ok-
nem do paralelního světa,
kde se setkává s dívenkou
lyrou, známou již z prvního
dílu. společně musí svést
bitvu proti bytostem, které
hodlají zaběhlý pořádek
paralelních světů zničit.

Překlad: 
Dominika křesťanová
Vázaná, 312 stran, 298 kč, 
EaN: 9788025724446

Philip Pullman 
JaNtaRoVé kukátko
Jeho temné esence III.

Ve třetím dílu fantasy trilo-
gie musí Will nejprve najít
lyru, kterou její matka,
krásná paní Coulterová, drží
omámenou v odlehlé jesky-
ni. Jejich společná cesta je
pak vede do říše mrtvých,
kde se oba setkávají se svý-
mi blízkými. Bitva na nebe-
sích vrcholí a lyra bezděky
naplňuje úlohu, k níž byla
předurčena. Pak ale ji i Willa
čeká nejtěžší rozhodnutí ze
všech.

Překlad: 
Dominika křesťanová
Vázaná, 497 stran, 398 kč,
EaN: 9788025724453

Jeho temné esence

https://www.kosmas.cz/knihy/241396/zlaty-kompas/ https://www.kosmas.cz/knihy/241398/jantarove-kukatko/

https://www.kosmas.cz/knihy/241397/jedinecny-nuz/



Vladimír Socha
Dinosauři v Čechách
Kniha oblíbeného blogisty Vladimíra Sochy (nominace na Magnesii 
Literu) přináší ucelený a čtivý pohled na historii objevů zkamenělých 
pozůstatků různých pravěkých tvorů, které se do dnešní doby našly 
na území Čech, Moravy a Slezska. Kniha tak vyvrací mylné zdání, že 
v našich končinách dinosauři, ptakoještěři a jiní prehistoričtí živoči-
chové nežili. Opak je pravdou – díky významným paleontologickým 
objevům minulých let lze totiž s určitostí prohlásit, že i my, Češi, se 
můžeme pochlubit svými vlastními dinosaury! s ilustracemi vladi-
míra Rimbaly. Váz., 200 s., 338 Kč

Libuše Koubská
DěDeČkův Deník
Obyčejný život v neobyčejných dějinách. Nebo naopak?
Novinářka a spisovatelka Libuše Koubská na dějinách svého rodu 
nabízí dokumentárně-beletristickou formou čtenářům obraz drama-
tických a rozhodně nikoliv černobílých dějin běžných lidí v období 
let 1880  –1953. Autorka vychází z deníku svého dědečka, válečného 
zajatce Josefa Bačovského, který jako rakouský domobranec pro-
šel několika těžkými bitvami 1. světové války a poté padl do rus-
kého zajetí. Jeho česko-německá rodina se dále musela vyrovnávat 
s poměry v nově vzniklém Československu, s hospodářskou krizí, 
zažila nacistický puč na podzim roku 1938, útrapy 2. světové války 

a s dalšími turbulencemi 20. století. Mimořádná kniha nejen o naší historii, ale i o lidských 
osudech. Váz., 176 s., 248 Kč

Radkin Honzák
Psychosomatická PRvouka
Jaký vliv má naše duše na tělo a naopak? Zkušený psychiatr Radkin 
Honzák se v knize věnuje celému spektru témat: emocím, léčbě bo-
lesti, nejnovějším studiím o „útrobním mozku“, o účincích spánku, 
komunikací mezi lékařem a pacientem atd. Je určena jak laické, tak 
i odborné veřejnosti. Snaží se ukázat, že důležitým doplněním sou-
časného pohledu medicíny, která na člověka hledí především jako 
na biologický preparát, je zabývat se obtížně měřitelnými faktory 
sociálními a psychologickými, eventuálně už téměř neuchopitel-
nými faktory duchovními neboli spirituálními. Váz., 336 s., 348 Kč

Jerome Klapka Jerome
Čas mého života
Celý svět zná anglického spisovatele Jeroma Klapku Jeroma pře-
devším jako autora Tří mužů ve člunu (o psu nemluvě) a Tří mužů 
na toulkách. Co však víme o osobnosti, životě a době umělce, který 
nás svým laskavým humorem dodnes okouzluje? Na pozadí osob-
ních zážitků v autobiografii doznívá viktoriánská doba, jež pomalu 
vplývá do moderního věku s převratnými vynálezy, ale i s koncem 
poklidných časů a idylického, mnohde venkovského Londýna. Čte-
náři se otevírá možnost poznat zajímavé osobnosti tehdejší kultury, 
pobavit se líčením autorových cest a ocenit jeho vtipné glosování, 
jež ve zkratce charakterizují svoji dobu. Váz., 256 s., 298 Kč

Francis Spufford
Zlatý vRch
Rok 1746. Do New Yorku, tehdy malého obchodního přístavu se 
sedmi tisíci obyvateli přijíždí mladý Angličan Richard Smith se směn-
kou na závratnou částku 1000 liber ve zlatě. Ve městě se nic neutají 
a zpráva o závratně bohatém cizinci se rozšíří rychlostí blesku. Při-
chází Smith jako podvodník, tajný posel, či jako prodloužená ruka 
francouzského krále? Strhující román oceněný třemi literárními 
cenami barvitě popisuje tehdejší New York, jeho ráz, atmosféru 
i obyvatele – směsici anglických a holandských přistěhovalců, ot-
roků, kolonistů i  indiánů s jejich tradicemi, rozdílnými povahami 
a také dravostí. Váz., 320 s., 328 Kč

Amor Towles
Gentleman v moskvě 
„Vytáhněte paty z Metropolu a budete na místě zastřelen,“ zní roz-
sudek bolševického tribunálu nad hrabětem Rostovem za autor-
ství „nebezpečné“ básně. Tak začíná příběh klenoucí se od vzniku 
Sovětského svazu přes Velkou vlasteneckou válku až po nástup 
Chruščova k moci. Prostřednictvím uhlazeného vzdělance Rosto-
va, s elegancí vzdorujícího každodenní absurditě, sledujeme nejen 
specifický život v luxusním hotelu, ale také vliv historických zvratů 
na jeho obyvatele. Román byl přeložen do více než dvaceti jazyků 
a jeho prodeje již překročily milion výtisků. Váz., 472 s., 388 Kč

n   vyhlášení výročních cen 
nakladatelství vyšehrad
Ceny budou předány v kategoriích: původní 
práce, překlad, výtvarné zpracování knihy 
a zvláštní cena nakladatelství Vyšehrad
Čtvrtek 10. 5. 2018, 15 hod.
levé křídlo, autorský sál

n   Pavel kolář
O pohybu v medicíně, 
ve sportu i běžném životě. 
Prezentace knižního rozho-
voru s uznávaným odborní-
kem na rehabilitaci 
prof. P. Kolářem, který 
vedla zkušená novinářka 
R. Červenková. Prof. Kolář 
vysvětluje základní principy 
lidského pohybu a jeho 
vývoje a také roli, jakou 
v něm sehrává náš mozek 
a třeba i špatné geny, stres, 

přetěžování, vztahy, absence spirituality, 
touha „užívat si“…
Pátek 11. 5. 2018, 15 hod. 
levé křídlo, autorský sál 

n   Renáta Fučíková uvádí molièra
Druhý svazek ediční řady 
Největší dramatici věnovaný 
Francii v 17. století slovem 
a obrazem představí Renáta 
Fučíková. Formou komiksu 
převypravuje pět nejzná-
mějších Molièrových kome-
dií a přidala dvě dramata 
od Moliérových současníků 
Jeana Racina a Pierra Cor-
neille. Převyprávěné hry 
autorka doplnila historic-
kými vstupy a bohatě ilu-
strovala.
sobota 12. 5. 2018, 16 hod. 
levé křídlo, autorský sál 

n   František kalenda
Beseda s antropologem, 
cestovatelem a mladým 
spisovatelem Františkem 
Kalendou, nositelem čest-
ného uznání od České asoci-
ace autorů detektivní litera-
tury. Jak  autor detektivní 
série z doby Karla IV. 
ve svých románech propo-
juje historické vědomosti 
s autorskou fantazií?  
( již vyšlo Vraždy ve zna-
mení hvězdy,  Zlomený král)

sobota 12. 5. 2018, 17 hod. 
levé křídlo, autorský sál

Na kla da tel ství

Vyšehrad
vás zve 
na kniž ní veletrh 

Svět kni hy
stánek L 604 



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



http://www.ivysehrad.cz/

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



Za Čechy do oklahomské Prahy

Jako každoročně, i letos v květnu si občané třítisícové obce
Prague v srdci amerického státu Oklahoma připomněli své české
zakladatele: Koláčové slavnosti (Kolache Festival) se konaly pod
heslem  „Amerika s českými kořeny“. 
Zajímavým pohledem do minulosti této obce je fundovaná kniha
vydaná koncem loňského roku Nakladatelstvím Oklahomské uni-
verzity pod titulem From Praha to Prague: Czechs in the Okla-
homa Farm Town. Jak se mi svěřil, historik Philip D. Smith se
o českou a slovenskou tematiku začal zajímat před mnoha lety,
za studené války, kdy ho americká armáda školila jako česko-
slovenského specialistu, včetně intenzívního studia češtiny. Když
později uvažoval o námětu své doktorské disertace, rozhodl se
pro oklahomskou Prahu-Prague. 
Přestože jde o bohatě dokumentovanou historickou studii, Smith
píše čtivě se smyslem pro barvitý životopisný detail. Dvouset-
stránkový text přibližuje počátky obce, založené na konci 19. sto-
letí skupinou českých emigrantů a jejich rodin (Vlasák, Sůva,
Bárta, Hrdý, Šesták, Provazník, Hruška, Bartoš...). Americká
vláda se tehdy rozhodla rozprodat půdu, jež původně patřila in-
diánským kmenům. Shromáždění zájemci, většinou emigranti,
se na úřední povel – poslední výstřel z pistole – rozjeli co nej-
rychleji do vyznačené oblasti a tam, kde se jim to zamlouvalo,
se prohlásili za usedlíky; této divoké technice se říkalo land run.
Každý dospělý muž pak požádal federální vládu o „právo used-
losti“, začal splácet svůj dluh ($1,25 za akr) , a přitom obdělávat
půdu. To byly prapočátky oklahomské Prahy, oficiálně založené
v roce 1902 a časem přejmenované na Prague (vyslov: prejg). 
Smith nabízí zasvěcený pohled na vývoj obce z několika úhlů.
Zajímá ho nejen převážně hospodářská motivace českých rodin,
ale i jejich emigrantská psychologie. Bere v úvahu náboženské
a sociologické aspekty tehdejšího Rakousko-Uherska. Porov-
nává mj. vystěhovalecké motivace Čechů a Slováků: Slováci
častěji emigrovali jako jednotlivci a vraceli se s americkými ús-
porami domů; Češi, podobně jako Němci, cestovali převážně 
s celými rodinami a zůstávali v Americe natrvalo. Autor vysvětluje
výrazný antiklerikalismus českých emigrantů a jejich nadšení pro
volnomyšlenkářství. O podrobnějsích výsledcích svého výzkumu
informoval Smith posluchače v rozsáhlém rozhovoru pro Radio
Praha.
Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA






