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Bradford
Morrow
PRAŽSKÁ
SONÁTA
Meta Tavernerová žijící v New
Yorku se nemůže věnovat kariéře pianistky, ale jednoho
dne se jí dostane do rukou notový zápis hudebního díla
z konce 18. století. Je to pouze
fragment, třetina sonáty od
evidentně geniálního skladatele. Metě se podaří spojit se starou dámou jménem Otylie Bartošová, jejíž rodině
kdysi sonáta patřila. Když v předvečer okupace prchala z Prahy, rozdělila rodina dílo
na tři části, aby se nedostalo nacistům do rukou celé, kdyby se snad útěk nezdařil.
Meta se pokusí dát všechny části zase dohromady a vydává se do Čech. Co když se
však jedna z třetin nenachází v Praze uprostřed Evropy, ale v městečku Prague,
zapadákově v Nebrasce?
Napínavý detektivní román o záhadě mistrovské sonáty, jejímž autorem by mohl být
samotný Mozart.
Přeložil David Petrů
Vázaná, 560 stran, 448 Kč, EAN: 9788025729076, ISBN: 978-80-257-2907-6
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/250009/prazska-sonata/

Rozhovor s autorem na nÆsleduj c ch str
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Bradford Morrow (* 1951) je americký
prozaik, básník, esejista a autor knih
pro děti. V osmdesátých letech publikoval především poezii, od let devadesátých i prózu. Největšího úspěchu se
dosud dočkal jeho román Padělatelé
(The Forgers, 2014). Dnes je profesorem literatury na Bard College ve
státě New York a spoluzaložil literární
časopis Conjunctions.
Na Pražské sonátě pracoval přes dvanáct let.

O čem je román Pražská sonáta?
Během nacistické invaze do Prahy v březnu 1939 je Otylie
Bartošová nucena rozdělit cenný hudební rukopis z osmnáctého
století, ručně psanou klavírní sonátu, kterou zdědila po svém otci.
Jednu část svěří manželovi Jakubovi, který se zapojí do odboje,
další své nejlepší kamarádce Ireně, která prchá do Ameriky. Udělala
to z obavy, aby se cenný anonymní rukopis, připisovaný Mozartovi,
Haydnovi, dokonce i Beethovenovi – nedostal kompletní do rukou
německým okupantům. Děj se pak rychle přenese do roku 2000,
kdy Irena, která se chystá odjet z Queensu, dává torzo díla mladé
newyorské muzikoložce Metě, aby se pokusila najít zbytek rukopisu.
Rozhodující v románu je hrstka obyčejných lidí, kteří chrání naše
kulturní dědictví – v tomto případě neznámé, nádherné hudební dílo
– tváří v tvář tyranii a chamtivosti. Je to také příběh o zkouškách
a triumfech lásky v průběhu několika generací.
Existuje skutečná „Pražská sonáta“?
Nerad říkám ne, protože sonáta je pro mě velmi reálná. Ale pokud
to nenajdete ani na Googlu, tak to nepovažujte za něčí chybu a dál
nehledejte.
Hudba je ovšem v románu centrem dění a děj se dotýká mnoha
historických děl z různých období. Prostřední část skladby, kterou
Irena předává Metě na začátku knihy, je drsnější, komplikovaný
kousek, který signalizuje něco výjimečného, radikálního, dokonce
revolučního. Vzhledem k tomu, že má Pražská sonáta je založena
na určitých klasických sonátách své doby, dá se říci, že vychází
z reálných děl.
Třicetiletá muzikoložka Meta Tavernerová opouští svůj zaběhnutý život v New Yorku a vydává se hledat chybějící dvě
části sonáty. Jaké motivace a aspirace ji k tomu vedly?
Všechno v životě Mety směřovalo k tomu, aby se stala koncertní
klavíristkou, pro níž bude Carnegie Hall domovským pódiem. Byla

na dobré cestě ke splnění svého snu, ale vše překazí automobilová
nehoda po recitálu v Los Angeles, při níž si vážně zraní ruku. Tím
se její plány radikálně změní a za pomoci svého mentora Paula
Mandelbauma, který hraje v románu klíčovou roli, startuje dráhu
muzikoložky. Žije v New Yorku, má přítele, učí hře na klavír, pracuje
na svém doktorátu, ale přesto cítí prázdnotu, nenaplňuje se jí smysl
života. V této situaci se setká s fragmentem sonáty. Je to výzva,
která ji určí další profesní i osobní dráhu. Setkává se s úžasnými
vrstevníky, kteří ji podporují, Paulem Mandelbaumem, v její blízkosti
se ocitne pianista Sam Kettle a česko–americká novinářka Gerrit
Millsová. Ale také narazí na renomovaného hudebního experta
Petra Wittmanna, který věří, že Meta dostala do péče nález
nesmírné historické hodnoty, nemluvě o té finanční.
Psaní o Metě a jejím protějšku z předchozí generace, Otylii Bartošové, bylo jednou z nejobtížnějších a zároveň nejuspokojivějších
zkušeností mé tvorby. Stejně jako my všichni, i Meta může být
inspirující, odvážná i když mnohdy o sobě pochybující. Rád jsem se
podělil o její zážitky z Prahy i jiných míst, kde po chybějících
částech sonáty pátrala.
V románu Pražská sonáta píšete v podstatě o všech hudebních žánrech: od klasiky přes rock až po heavy metal. Jaký je
váš vztah k hudbě?
Hudba je součástí mého života. Matka byla ředitelkou sboru
a v našem kostele hrála na varhany. Sestra byla nadaná operní
zpěvačka, která kdysi vystupovala v Avery Fisher Hall. Já se učil
hrát na klavír, a později jsem se uplatnil jako rockový a jazzový
kytarista. Hrál jsem mimo jiné se Steve Getz Quintetem. I když už
aktivně muziku neprovozuji, často se věnuji hudebním projektům –
v současné době spolupracuji s předním kytaristou Testamentu,
Alexem Skolnickem.
Psát román zaměřený na hudbu byl vždy můj sen. Ale chtěl jsem,
aby to bylo o něčem jedinečném, dosud nepublikovaném. Teprve
při mé návštěvě Prahy v polovině 90. let se zrodil nápad na
Pražskou sonátu. Obdivoval jsem toto kouzelné, krásné město,
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které přežilo tolik válek,
usadili přistěhovalci z Čech
poslouchal pouliční muzikanty
a Slovenska. Znovu jsem
na Karlově mostě, chodil do
navštívil londýnskou Britskou
Stavovského divadla, kde sám
knihovnu; strávil čas diskuMozart dirigoval první předtováním o hře na klavír
stavení Dona Giovanniho
s věhlasným virtuozem v New
v roce 1787. To všechno mě
Yorku, konzultoval s muzikoloneskutečně inspirovalo. Byl
gy Christopherem Gibbsem
jsem posedlý myšlenkou psát
(spoluautor Oxfordské knihy
o ztracené hudbě významného
západní hudby a životopisu
skladatele, klavírní sonátě
Franze Schuberta) a Jonathaobjevené v Praze, která by se
nem Del Mar (britský dirigent
ukázala jako důležitá pro naše pochopení samotné klasiky. A kromě a expert na Beethovenovo dílo); prohlížel si originály mozartových
toho je román také oslavou hudby.
skladeb z osmnáctého století a jeho současníků. Prahu jsem
poprvé navštívil v roce 1996, teď mohu říci, že jsem se do města
Ve svém románu The Forgers (Padělatelé, Argo 2016) jste vy- a jeho historie zamiloval.
užil svých zkušeností bývalého prodejce vzácných knih a rukopisů. Uplatnil jste tyto znalosti i při psaní Pražské sonáty? Existují místa v Praze, která vás zvláště inspirovala při psaní
vašeho románu?
Zatímco antikvariátní literární a hudební rukopisy jsou očividně
odlišné, není pochyb o tom, že moje zkušenost se vzácnými písem- Je to celá Praha. Každá ulice, každé náměstí, každý most má své
nými artefakty byla při psaní Pražské sonáty velmi užitečná. Detaily, kouzlo. A řeka Vltava s labutěmi a parníky, lodičkami… Má
jako jsou vodoznaky na papíře, druh papíru, struktura vazby, to vše nejoblíbenější čtvrť je Malá Strana, kde žily klíčové postavy jako
je rozhodující pro řešení záhad kolem sonáty. V knihkupectví Irena a Tomáš z období druhé světové války a kde o šedesát let
v Santa Barbaře v Kalifornii jsem v sedmdesátých letech zpracová- později působili důležití hráči jako novinář Gerrit Mills. A to v kuval knihy z osmnáctého století, některé dokonce vlastním, takže lisách po staletí do značné míry nezměněných. Krátká slepá ulice
jsem měl doma pro práci na Pražské sonátě inspirativní prostředí. Jánská, kde Gerrit pronajímá byt, zaujala moji představivost, stejně
Odhalovat takovou záhadu, což Meta v románu dělá, je zážitek, jako Šporkova a další nedaleko Dlážděné ulice, které vedou až
o němž si všichni antikváři nechávají zdát. A mnohým se jejich sen k hradu nebo dolů k řece. Zážitek jsem si odnesl i z jednoho loutkotřeba i splní. Dosud neznámá díla i těch nejvýznamnějších skla- vého divadla, kde jsem viděl Gluckova Orfea a Eurydiku, stejně tak
datelů se objevují na nečekaných místech častěji, než si dokážete z Rudolfina, kde jsem se setkal s Andrásem Schiffem po provedení
představit. Bach, Chopin, Mozart. Koncem roku 2015 se našel Haydnovy ohromující Sonáty Es dur. V Praze je spousta doslova
rukopis partitury skladby pro od Igora Stravinského – „Pohřební posvátných míst. Jako každý zbožňuji Karlův most s jeho úžasnými
píseň“, kterou napsal na památku svého milovaného učitele barokními sochami, jedinečný orloj na Staroměstském náměstí,
Rimského-Korsakova. Muzikologové byli přesvědčeni, že tato magický Vyšehrad s hřbitovem, kde jsou mimo jiných velikánů
skladba je nenávratně ztracena, až se najednou objevila pohřbeni Dvořák a Smetana. Dokonce i zatáčka na silnici
v Petrohradě v hromadě bezvýznamných, nehlášených děl.
v Holešovicích, kde českoslovenští parašutisté spáchali atentát na
Když jsem byl o něco mladší než Meta, doslova na mě vypadl ztra- nacistického zločince Heydricha, a kostel sv. Jakuba, kde mumifikocený rukopis Williama Burroughse. Šlo o pasáž z jeho Naked vaná ruka zloděje visí po staletí, jsou pro mě podivně zajímavé.
Lunch. Text jsem našel ve složce jeho knih a rukopisů, s nimiž jsem A pivnice Konvikt nebo U Kocoura, vlastně jakákoli pražská hospoobchodoval. Kontaktoval jsem samotného Burroughse, abych mu da jsou místa, kde jsem si udělal spoustu poznámek, stejně tak,
dal vědět, že jsem tuto do té doby ztracenou část jeho díla našel když jsem usedl na trávu na Petříně a přede mnou se otevřel
a nabídl mu publikovat ji. Souhlasil a dokonce napsal úvod. Poté úchvatný výhled na Prahu. Všechny své dojmy bych mohl shrnout
jsme se s Williamem stali přáteli.
do jedné charakteristiky: Pražská sonáta je milostným dopisem jak
Jednou z velkých radostí práce se vzácnými knihami a rukopisy je, hudbě, tak i tomuto působivému městu.
když se podaří objevit něco, co změní způsob, jakým přemýšlíme
o určitém spisovateli nebo skladateli. Vášeň, která vede bibliofily a Jaké poselství sdělujete čtenářům Pražské sonáty?
muzikology v jejich práci, zná do velké míry Meta i já.
Román je o mnoha věcech, ale doufám, že čtenáři poznají, že jsem
V románu Pražská sonáta se nevyhýbáte ani dramatickým chtěl hlavně sdělit, že hudba, literatura a všechny další druhy umění
momentům z historie a pozoruhodné jsou i vaše znalosti jsou nezbytné, ale také křehké. „Věčnost závisí,“ jak řekl Werner
klasické hudby. Co všechno jste musel prostudovat, než jste Herzog, „na tom, zda jsou lidé ochotni se o něco postarat.“ Otylie,
Meta, Jakub, Gerrit a další v knize, se o něco starají, o dílo
začal psát?
neznámého skladatele. Doufám, že čtenáři, kteří se s nimi vydají na
Hodně jsem cestoval a do notebooků jsem si udělal mnohem více cestu, budou souhlasit s tím, co v románu říká Gerrit, že „historie
poznámek, než jsem pak mohl využít v románu. Několikrát jsem není jen souhrnem událostí, které jsou uzavřeny, ale vířící bouří,
navštívil Prahu a za doprovodu českého přítele, který prožil „same- která je součástí našich životů, něco, co nám může pomoci stát se
tovou revoluci“, procházel jejími uličkami v historické části. Cestoval lepšími“.
jsem také na venkov uprostřed Spojených států, kde se v 19. století
(Ze zahraničních pramenů)
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Michal Ajvaz
MĚSTA
Vypravěč knihy slíbí manželce svého dávného
přítele Štěpána, že se ve Stockholmu pokusí
najít záhadný fialový flash disk, který Štěpána
podivnou hrou náhody uvrhl do stavu duševní
trýzně a který je zároveň jedinou věcí na světě,
jež může jeho zoufalství utišit. Flash disk už ve
Stockholmu není, vypravěč se vydává po jeho
stopách dál a jeho pátrání se nakonec mění
v cestu kolem světa: ze Švédska jej zavede do
Norska a pak do Nizozemska, Irska, Francie, na
východní a západní pobřeží Spojených států, do
Japonska a Polska. Na své cestě se setkává
s mnoha lidmi a poznává jejich osudy, naslouchá
vyprávění o proměňující se soše a o jedlé mozaice, o součástkách ze záhadného stroje, o zrodu
románu z jedné věty v knize zakoupené na trhu
v Soulu a o hudební skladbě, která vznikla jako
doprovod tance stínu na zdi, o tragickém konci
francouzské oceánoložky, o literárním díle výstředního bavorského starosty, o cestě firmy
Blue Pegasus na západ, o náboženství, které se
zrodilo v internetu…
Vázaná, 736 stran, 499 Kč, EAN: 9788072274222, ISBN: 978-80-7227-422-2
17. 10. vydává nakladatelství Druhé město
Zakoupit m

ete

https://www.kosmas.cz/knihy/264099/mesta/

Ukázka a videorozhovor s autorem další straně

Když jsem vyšel ven, byla už tma, lampy osvětlovaly budovy do výšky
druhého patra, ve tmě nad nimi bylo tu a tam vidět osamělé rozsvícené
okno, černá plocha Manhattanského mostu nad mou hlavou byla z obou
stran obklopená hvězdnou oblohou, krátkou chvíli jsem měl pocit, že se
svět převrátil a já se dívám seshora na most klenoucí se nad hvězdným
oceánem. Vracel jsem se opět po cestičce podél řeky. Uprostřed cesty
k Brooklynskému mostu jsem se zastavil a díval se na druhý břeh;
mrakodrapy svítící stovkami oken, jejich odrazy na hladině řeky a jasný
měsíc, jako by byly stvořeny společně pro tento jediný obraz. Cosi se
pokoušelo proniknout z hlubiny němé paměti do jasného vědomí; po
chvíli jsem si uvědomil, že to jsou písmena UE PE, která jsem viděl na
Pymově součástce. UE PE, Blue Pegasus. Cestou do penzionu jsem se
na Union Square zastavil v knihkupectví Barnes and Noble — bylo už
před desátou, ale měli ještě otevřeno — a koupil si několik průvodců po
Tokiu a mapu města. V pokoji v penzionu jsem pak na internetu prohlížel
nabídku letenek do Japonska; nejbližší let byl hned zítra dopoledne, znamenalo to však letět do Los Angeles, tam čekat deset hodin a pak odletět
dalším letadlem do Tokia. Čekat tak dlouho se mi nechtělo a už jsem se
chystal vyhledat pohodlnější spoj, když se mi vybavilo, že jsem si
v Auxerre přečetl na internetu, že někde v širším Los Angeles se má
nacházet jedno z míst, na jejichž výzdobě se podílela Olivia — vzpomínal jsem si, že to měl být jakýsi malý podnik na pobřeží oceánu.
Přestávku mezi lety bych tedy mohl využít k tomu, abych se tam podíval.
A tak jsem si na obrazovce otevřel nové okno a brzy jsem našel text,
v němž se jakýsi surfař vyznával z lásky ke kavárničce či baru Neptune
na Newport Beach a spíše jaksi mimochodem se zmínil o tom, že v baru
mají jakousi sošku, jejíž autorkou je slavná designérka Olivia Lee.
Podíval jsem se na mapu; Newport Beach byla sice od letiště L. A.
International docela daleko, ale za deset hodin by se dalo stihnout dojet
tam, podívat se na sochu a případně se vyptat na Olivii. A tak jsem si
koupil letenku do Tokia přes Los Angeles a pak jsem se dal do hledání
ubytování v Tokiu; nakonec jsem se rozhodl pro středně drahý hotel
v části Tokia, která se jmenovala Niši Ikebukuro. Hotel byl sice poměrně
daleko od Ginzy, kde mělo být sídlo Modrého Pegasa, ale z plánku tokijského metra jsem zjistil, že se tam dá dojet linkou Marunóči bez
přestupování.
Losangeleské jízdní řády jsem prostudoval na internetu, ještě když jsem
na Kennedyho letišti v New Yorku čekal na odlet, a tak jsem se na
Newport Beach dostal poměrně rychle, nejprve autobusem po San
Diego Freeway, pak vlakem z L.
A. Union do Orange County
a znovu autobusem. Vystoupil
jsem na konečné, a když autobus
odjel, chvíli jsem stál na asfaltové
ploše s batohem přes rameno —
kufr čekal na letišti na letadlo do
Tokia — a rozhlížel se. Na konci
krátké uličky už byl vidět pruh
písku a pruh vody, vydal jsem se
tím svěrem a za chvíli už jsem stál
na břehu oceánu. Bylo pošmourné, a přitom hodně teplé
počasí, vlhký vzduch hrozil, že se

každou chvílí promění v jemný déšť. Po mé pravé ruce palmy zvedaly
své chomáče větví do závratné výšky, vypadaly jako jednoduché kresby
rozmytou tuší na plátně pokrytém šedavými odstíny zamračeného nebe,
mořské hladiny a písku. Poprvé na své cestě za fialovým flash diskem
jsem slyšel hlas mořských vln. Po mé levé ruce se v mírném oblouku
táhla do dálky řada miniaturních jednopatrových domků; některé
vypadaly docela přepychově, avšak zdálo se, že se nijak nevyvyšují nad
dřevěnými boudami, které často stály hned vedle nich a které jako by tu
zbyly z dávných bezstarostných dob a snad až příliš okázale dávaly
najevo svůj nezájem na běhu světa. O zdi domků se tu a tam opírala
surfařská prkna, jejichž kýly trčící do vzduchu připomínaly žraločí
ploutve; na balkonech a na těsných zahrádkách před vchody do domků
prázdná křesílka obrácená k moři trpělivě čekala, až se objeví slunce; na
lec-kterém z nich spal vypasený kocour, stočený do klubíčka, nebo líný
pes. V dálce se ve vlhkém vzduchu rýsovalo dřevěné molo, které
vyběhlo daleko do oceánu, kde se jakoby bezradně zastavilo a nechalo
do svých podpěr bušit vlny, měnící se v bílou pěnu. Někde tam by měl
být bar Neptune. A skutečně, když jsem se blížil k molu, surfařské domky
sice nijak nepovyrostly, začaly se však otvírat navenek a měnit se v drobné bary, bistra a kavárničky. Bar Neptune nebyl ani přepychový, ani to
nebyla dřevěná bouda surfařského hippie. Jeho dveře byly otevřené
dokořán; hned za nimi se nacházel pult, u něhož zrovna stál host,
opálený, na-krátko ostříhaný prošedivělý pán v šortkách, který netrpělivě
na místě popojížděl na kolečkových bruslích, zatímco mu za pultem
brýlatý mladík přepásaný zástěrou připravoval kávu do papírového
kelímku. Čekal jsem, až na mne přijde řada, a mezitím si prohlížel prázdnou místnost. Bylo možné ji přejít čtyřmi kroky; stálo tu několik stolků
s odřeným lakem, na němž se lesklo chladné mořské světlo, a pár ledabyle rozházených starých židlí — kdy se změní scenerie mého
putování, kdy mě mé pátrá-ní po součástce zavede do prostorného
sálu? napadlo mě. Jedinou vý-zdobu místnosti tvořily věci stěsnané bez
ladu a skladu v tmavém vý-klenku na konci místnosti; ležely tu vyschlé
mořské hvězdice, lastury, vybledlé pohlednice, legrační kameninové figurky surfařů, karikaturní soška zamračeného Donalda Trumpa, jejíž stav
vyvolával podezření, že slouží jako panenka voodoo, uprostřed výklenku
stál hladký válec z mléčného skla. Ne, tahle místnost rozhodně nevypadala, že by ji zařizovala Olivia Lee. Na druhé straně by mě
nepřekvapilo, kdyby se mezi veteší ve výklenku, která tvořila jakýsi oltář,
snad zasvěcený tajnému surfařskému božstvu, objevila další součástka.
Nezdálo se, že by mladému muži za pultem vadilo, kdybych se v těch
věcech trochu prohrabal, a tak jsem bral jednu po druhé do ruky
a prohlížel ji ze všech stran; bylo však zřejmé, že mezi nimi není nic, co
by mohlo pocházet ze záhadného stroje. Když zákazník s kelímkem
v ruce konečně vyrazil na kolečkových bruslích směrem k molu, vrátil
jsem se k pultu a zeptal jsem se brýlatého mladíka, jestli je majitelem
podniku. Do baru zřejmě nechodilo moc hostů a mladý
muž měl radost, že může
s někým mluvit, a tak jsem se
dozvěděl, že má bar pronajatý, že majitelka dochází do
baru obvykle jednou týdně, ale
mám štěstí, protože toho dne
ji zrovna čeká, měla by se
objevit asi za hodinu. Zeptal
jsem se ho ještě, jestli ví něco
o Olivii Lee, ale to jméno mu
nic neříkalo. ...

VIDEO

https://youtu.be/WMLt41t1p7M

Jack Kerouac
DHARMOVÍ TULÁCI
V polovině 50. let podnikl Kerouac s básníkem
Garym Snyderem výstup na kalifornskou horu
Matternorn. Krom setkání s přírodou, jež ho
později inspirovalo k pobytu na hoře Desolation
Peak, o kterém píše v Andělech zoufalství, se
tato cesta stala i setkáním s buddhismem, jež
mu Snyder zprostředkoval. Protikladem této
„duchovní roviny“ je líčení divokého městského
života. V něm se objevuje další z Kerouacových
přátel, Allen Ginsberg, a na veřejném vystoupení čte svoje Kvílení.
Přeložil Josef Rauvolf
Brožovaná, 248 stran, 298 Kč, EAN: 9788025729960,
ISBN: 978-80-257-2996-0

Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/259342/dharmovi-tulaci/

Dalibor Vácha
ZA SVOBODU
Váchův román se obrací k příběhu československých legionářů ve Francii, kteří bojovali
za českou svobodu, a každý z nich se hlavně
toužil konce války dožít. A nezapomenout na
svou osudovou ženu. Děsivá cesta mladého
sochaře Petra Michalce světovou válkou, po
kolena v krvi, po pás v bahně zákopové války
ve Francii, s neustále se vracející neodbytnou
vzpomínkou na jedno osudové setkání. Krysy,
smrt a utrpení na milion způsobů. Bojové plyny,
rvačky na nože v bahnitých zákopech. A ten
jeden skutečný milostný vztah, kdy začátek je
koncem a konec začátkem. Stojí za svobodu
umírat? A zabíjet?
Vázaná, 304 stran, 348 Kč, EAN: 9788025729595,
ISBN: 978-80-257-2959-5

Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/265386/za-svobodu/

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

Sejal Badaniová
SÍLA DÁVNÝCH TAJEMSTVÍ
Nový smysl života můžete najít nečekaně v historii vlastní
rodiny. Dojemný příběh o nezdolné síle lásky, schopnosti
překonávat překážky a důležitosti lidských snů od autorky
bestselleru Trail of Broken Wings.
Mladá newyorská novinářka Džája je v životě připravena na
všechno, jen ne na to, že prodělá tři samovolné potraty
a odcizí se svému milovanému muži. V zoufalé snaze
překonat své zhoršující se psychické problémy se rozhodne vydat se do Indie za svými předky, aniž by tušila, že
přitom odhalí velké rodinné tajemství. Setkává se s bývalým sluhou a důvěrníkem své zesnulé babičky, která
musela za časů britské okupace čelit mnoha omezením,
vyplývajícím z tradičně podřízeného postavení žen v indické společnosti. Je to právě její příběh, v němž
pokrokově založená žena dokázala i přes nepřízeň osudu
nalézt pravou lásku, který Džáje pomůže znovu nalézt ztracenou sílu k tomu, aby si dala život do pořádku a našla jeho
smysl v pomoci bližním.
Přeložila Alexandra Niklíčková
Vázaná, 400 stran, 399 Kč, EAN: 9788075462336,
ISBN: 978-80-7546-233-6
Zakoupit m

ete zde

https://www.fortunalibri.cz/novinka-1/

Sejal Badaniová
je indicko–americká
spisovatelka, autorka
několika besteselerů.
Vystudovala práva
a nějaký čas pracovala jako právnička.
Své povolání opustila, když se rozhodla
věnovat se psaní na
plný úvazek.
Byla finalistkou ABC /
Disney Writing
Fellowship a CBS
Writing Fellowship.
Když nepíše, miluje
čtení, jízdu na kole
podél oceánu, cestování.
K její oblíbeným
zpěvákům patří
Bruce Springsteen,
Beyonce a Ed
Sheeran, které ráda
poslouchá jako
zvukovou kulisu
při psaní.
Ráda diskutuje o knihách se svými příznivci přes Skype.
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Moje rodina a já jsme vděční
za to, že jsme mohli cestovat
do zámoří. Evropu jsem si ale
také velmi oblíbila. To, co mě
opravdu zajímá, je všechno,
co nás spojuje. Máme podobné potřeby, obavy, naděje
a sny pro sebe i své blízké.

Síla dávných tajemství je román o lásce, útrapách, odolnosti
a odvaze. Co vás inspirovalo k napsání příběhu?
V dětství na mě silně zapůsobilo vyprávění o mé babičce, hlavně
o tom, jak zemřela. Poštípali ji komáři a ona onemocněla encefalitidou. Nejbližší věřili, že její tělo ničí nějací démoni. Její smrt vedla
k rozpadu rodiny. Byl to opravdu tragický příběh. Ti, kteří ji znali,
o ní hovořili jako o neuvěřitelné ženě, která byla ke všem laskavá
a štědrá, bez ohledu na jejich kastu, třídu nebo pohlaví. Její ztráta
mě hluboce zasáhla, a později inspirovala, cítila jsem nutnost ji
připomenout příběhem.
Co jste všechno musela poznat, s čím se seznámit, než jste
usedla ke psaní? Překvapilo vás něco, co jste odkryla a co
vám bylo dosud utajeno?
Sběrem podkladů pro knihu jsem strávila roky. Chtěla jsem mít
jistotu, že přesně vykreslím složité historické souvislosti boje za
nezávislost Indie. Objevila jsem mnoho zajímavých aspektů.
Například v dřívějších letech bylo celkem běžné uzavírat manželství britských důstojníků s indickými ženami. Z těchto svazků se
narodily celé generace dětí. Ale v následujících letech, kdy došlo
ke zvýšenému napětí a četným sporům, se smíšená manželství
netolerovala. Přesto se životy lidí obou národů úzce propojovaly.
Od osvojování si jazyků po výměnu módy, jídla a životního stylu.
Dodnes je toto vzájemné ovlivňování zjevné. Bylo fascinující číst
studie některých historiků, kteří, aniž by se pokoušeli analyzovat
politické důsledky, podrobně popsali zápory a přínosy boje za
samostatnost. Pokusila jsem se tyto problémy přiblížit v rozhovorech hrdinky se Stephenem. Nebylo snadné najít věrohodné
odpovědi.
Román Síla dávných tajemství se zaměřuje na Džájinu cestu
do Indie, která jí změní život. Kam vy cestujete nejraději a jak
vás ovlivnily různé země a kultury?

Od té doby, co jsem navštívila různé kouty světa, chovám hluboké
uznání k různým kulturám. Moje rodina a já jsme vděční za to, že
jsme mohli cestovat do zámoří. Evropu jsem si ale také velmi oblíbila. To, co mě opravdu zajímá, je všechno, co nás spojuje. Máme
podobné potřeby, obavy, naděje a sny pro sebe i své blízké. Pro
mě jsou tyto podobnosti pevným mostem mezi všemi jen zdánlivě
nepřekonatelnými rozdíly. Je to opravdu inspirativní. Snažila jsem
se z toho vyjít při psaní jak v paralelách mezi životy Džáji a Amishy,
tak ve spojení Indů a Britů v minulosti i současnosti.
Než jste se stala spisovatelkou, byla jste právničkou. Překrývají se nějak tyto dva profesní světy, pokud je to vůbec
možné?
Mám doma dva teenagery a oba plánují kariéru v umění. Jednu
věc, kterou jim říkám, když přemýšlejí o vlastních cestách životem,
je to, že jsem za své právnické vzdělání nekonečně vděčná. Dalo
mi zralost a trpělivost a díky tomu jsem porozuměla vydavatelskému podnikání a stala se lepší spisovatelkou. Právnická fakulta
a poté praxe mně umožnily proniknout do osobních zápasů a situací skutečných lidí. Lidské emoce jsou nezbytnou a silnou hnací
silou příběhů, v nichž dokumentuji, že je skutečné štěstí, pokud
jsme obklopeni milovanými lidmi, kteří nám pomáhají orientovat se
v obtížích a složitých životních situacích. Kromě románů také píšu
scénáře a v každém příběhu mám alespoň jednu osobu, která hájí
zákon nebo je spojena s právním světem. Jsou to jakési návraty
do mého dřívějšího života.
Jak jste spojena s indickými kořeny?
Narodila jsem se v Indii a ve dvou letech s rodiči emigrovala do
USA. Bydleli jsme v univerzitním městě, takže v komunitě bylo
mnoho indických rodin. Každý víkend se v domě nebo v parku
uskutečnilo nějaké shromáždění. Hlavně jsme doma mluvili
rodným jazykem a většinou jedli i indická jídla. Opravdu si vážím
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Většinou pracuji na několika
projektech současně. Jakmile
mám všechno promyšlené,
odložím jeden a začnu se
zabývat dalším.

tohoto spojení a obdivuji historii i krásu naší kultury. Snažím se
svým dětem vštípit stejné hodnoty, které jsem dostala od svých
rodičů. Je to skvělý pocit znát svůj původ a ctít kořeny.
Co si myslíte, že by se čtenáři měli o vás dovědět?
– V šesti letech jsem své sestře, která je také mým nejlepším
přítelem, řekla, že chci být autorkou a získat Oscara. Rázně pokývala hlavou a řekla mi, že to dokážu a že mi věří. O pět sekund
později se mě zeptala, co je Oscar. Stále je mým největším fanouškem a čte každou mou knihu už od námětu.
– Od sedmi do devíti let jsem pociťovala hroznou bolest na hrudi.
Každý lékař, ke kterému mě rodiče vzali, můj problém bagatelizoval a tvrdil, že jen tak chci na sebe upoutat pozornost. Sestra, která
mně věřila, doporučila, aby mně udělali echokardiogram. Výsledky
ukázaly v mém srdci díru, která je obvykle skrytým tichým zabijákem – má bolest měla lékaře varovat. Ve věku devíti let jsem
podstoupila operaci srdce. Takže, když se někdo zeptá, jestli věřím
v zázraky, odpovím upřímně. Ano! Zázrak mi zachránil život.
– Předtím, než jsem se stala spisovatelkou, jsem pracovala jako
právnička, ale nebyla jsem v tom moc dobrá. Po narození našeho
prvního dítěte mi můj manžel doporučil, abych se alespoň nějaký
čas věnovala psaní na plný úvazek. Bylo to pro mě velmi těžké
rozhodnutí. Spláceli jsme velké půjčky a já se bála riskovat…
Dodnes jsem mu vděčná za jeho víru ve mě.
– Kdykoli poprvé vstoupím do místnosti, automaticky začnu počítat
písmena ve slovech na zdi – plakáty, nápisy atd. Je to zvyk tak
zakořeněný, že o něm nevěděl ani můj manžel, řekla jsem mu
o tom až před několika lety.
– Jsem hrozná kuchařka, takže když byly moje děti malé, objednávala jsem si pro ně jídlo v místní restauraci. Ale tvářila jsem se, že
jde o mé výtvory. Dcera na to však za nějaký čas přišla a já se
styděla, že jsem se pokusila své děti oklamat...
– Sílu dávných tajemství jsem psala v době, kdy sestra prodělala
několik potratů. Pocit bezmocnosti, když jsem viděla, jak trpí
bolestmi, a já ji nemohu pomoci, mi dal novou perspektivu a empa-

tii pro to, čím tolik žen musí projít. Její boj se promítl do Džájiny
postavy.
Stala jste se spisovatelkou na plný úvazek. Určujete si nějaké
cíle a kolik času věnujete psaní a kolik čtení?
Jakmile dostanu nápad na příběh – obvykle jde jen o koncept –,
strávím pár týdnů jeho rozpracováním. V té době čtu také knihy ve
stejném žánru, abych si připomněla i formální stránku. Jakmile
mám promyšlenou osnovu příběhu, oslovím svého editora na
volné noze a požádám o nahlédnutí první pracovní verze.
Do jaké míry respektujete editorovy připomínky a jaká je další
cesta k finální verzi knihy?
To je u každého titulu jiné. Po dokončení Trail of Broken Wings
zhruba za šest měsíců jsem další čtyři dělala revize textu. Tento
román obsahuje dva příběhy ve dvou různých časových obdobích,
takže jsem musela každý opatrně vyvážit a ujistit se, že se navzájem organicky podporují. Většinou pracuji na několika projektech
současně. Jakmile mám všechno promyšlené, odložím jeden
a začnu se zabývat dalším. Tím si od toho předchozího odpočinu,
leccos začnu nahlížet jinak a s čistou hlavou pak přistoupím
k psaní.
Nedávno jste uvedla, že se ráda virtuálně připojujete k čtenářským klubům. Jak se s nimi dostanete do kontaktu a jakou
platformu vůbec používáte pro komunikaci se čtenáři?
Ráda se setkávám se čtenáři v knihkupectvích při mých autorských čteních nebo autogramiádách. To je ideální prostředí pro
diskusi o knihách. Nebo mě i jednotliví čtenáři kontaktují prostřednictvím mé webové stránky nebo Facebooku a domluvíme si
termín setkání. Rovněž často používám Skype, na němž až hodiny
odpovídám na otázky nebo poslouchám diskuse o knihách. Jsem
vždy vděčná, když mě někdo požádá, abych se do nich zapojil.
(Ze zahraničních pramenů)
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Do sirotčince dorazím pozdě večer. Pokoušela jsem se usnout, ale
pořád jsem musela myslet na rozhovor s Patrickem. Celé hodiny
jsme spolu probírali společné vzpomínky a naši bolest, která se
zdála být nepřekonatelná. Převyprávěla jsem mu úryvky z Amíšina
příběhu. Nejprve váhavě, ale jeho zájem mě povzbudil. Na těch
pár hodin jsem měla pocit, jako bychom ještě stále byli spolu.
Vyběhnu po schodech a připadám si poněkud hloupě, protože sem
jdu, když děti spí. Potichu zaklepu na dveře, jen jednou. Pokud mi
nikdo neotevře, jsem rozhodnutá otočit se a jít zpátky domů.
„Ano?“ Dveře otevře pečovatelka, kterou jsem tu zahlédla už
minule. Když mě pozná, oči se jí rozšíří překvapením. „Šrímatí, co
tu děláte?“ Rukou mi pokyne, abych šla dál. V místnosti je tma, jen
ze zadní místnosti sem svítí trochu světla. Většina dětí spí, pár se
jich pod pokrývkou vrtí. „Omlouvám se. Vím, že je pozdě,“ snažím
se mluvit co nejtišeji. „Nevěděla jsem jistě, v kolik chodí děti spát,
ale říkala jsem si, že se zkusím zastavit…“ Pokrčím nejistě rameny
a zastrčím ruce do kapes u kalhot. „… a chvíli s nimi pobýt.“ Pokud
si pečovatelka právě myslí, že jsem blázen, nedává to na sobě
nijak znát. „Jedno dvě děcka jsou skoro vždycky vzhůru, protože
dostanou hlad.“ Vede mě do kuchyňky, kde právě ohřívá mléko
na vařiči. „Pomůžete mi ho přelít do kojeneckých lahví?“
„Samozřejmě.“ Vezmu pár čistých lahví, které se suší na utěrce.
„Budete vzhůru celou noc?“
„Pečovatelka, která sem chodí na noc, je nemocná, takže se
s kolegyní střídáme.“ Žena pracuje úsporně a rychle. Šaty má
potřísněné od mléka a zbytků jídla. Vlasy má svázané do pevného
drdolu, jen pár pramenů se z něj uvolnilo a visí jí volně podél uší.
Naplním lahve a vzápětí k nám z vedlejší místnosti dolehne dětský
křik. Když pečovatelka automaticky sáhne po lahvi, zeptám se:
„Mohla bych já?“ Kývne na souhlas, a tak se s lahví vydám
k plačícímu kojenci a nakrmím ho. Opřu se s ním zády o stěnu
a pomalu si sedám, až se svezu k zemi a položím si dítě do klína.
Hladově saje z lahve a rychle ji vyprázdní. Jiné dítě, které leží
vedle, se ke mně přitulí, zřejmě je mu zima. Hrdlo se mi zúží
dojetím a štěstím. „Děláte to dobře,“ poznamená pečovatelka,
která mezitím krmí dalšího kojence. „Je hladový. Tolik se těšil
na mléko, že si ani nevšiml, jak jsem nezkušená.“ Chlapec saje

dál, i když už není co. Opatrně mu vyndám láhev z úst, aby se
nenalokal vzduchu. Pohladím ho prstem po tváři a utřu mu z brady
kapičky mléka. „Proč děláte tuhle práci? Co vás přimělo chtít se
starat o opuštěné děti?“ Zvednu chlapce, opřu si ho o rameno
a jemně ho hladím po zádíčkách. Netrvá dlouho a odříhne si. Pak
znovu usne a já ho opatrně položím na jeho místo. „Sama jsem
vyrostla v sirotčinci.“ Houpá v náručí holčičku, která nepřestává
plakat, a snaží se ji utěšit. „Pro tohle jsem se narodila.“ Donesu jí
další láhev s mlékem. „A co vy, nemáte vlastní děti?“ „Jak jste to
poznala?“ řeknu po dlouhé chvíli. Ráda bych změnila téma –
nemám chuť bavit se o tom, že se mi nepodařilo stát se matkou.
„Držíte děcko jako prvorodička. Nejistě, ale s nadšením,“ řekne
prostě. Ponořím se do vlastních vzpomínek na to, jak jsem doslova
zhltla desítky knih o dětech – jak je utěšit, uklidnit a samozřejmě
vychovat. Ale teorie se nemohla srovnávat s tím, jaké to je, být
matkou. Dokonce i teď, uprostřed pokoje plného dětí, jsem se
pořád cítila sama.
„Tohle jsou mé děti,“ zívne, zjevně unavená. „Moje vlastní rodina
mě opustila stejně, jako tyto děti opustily jejich rodiny.“ Rozhlédne
se po místnosti s pohledem plným lásky ke svým svěřencům.
„Nemáme než jeden druhého.“ „Mají štěstí, že jste tu s nimi.“ „Když
je klidná noc, tak ano,“ zasměje se žena, zatímco se snaží potlačit
další zívnutí. „A co přivedlo vás k našim dveřím uprostřed noci?“
„Myslela jsem na děti, které nemám, a najednou jsem se ocitla
zde,“ řekla jsem, překvapená svou vlastní upřímností. „Chtěla
byste nějaké dítě adoptovat?“ „Cože?“ Patrick se sice o možnosti
adopce kdysi zmínil, ale nikdy jsme si o ní pořádně nepromluvili.
Vždycky když jsem snila o dítěti, šlo o plod mého vlastního lůna,
bytost podle obrazu mého a Patrickova. Adopce mi vždycky připadala jako přiznaná prohra a na to jsem nebyla připravená. „Ne,
o tom jsem nikdy nepřemýšlela.“ „Omlouvám se. Špatně jsem vás
pochopila.“ „Přicházejí sem často rodiče se zájmem o adopci?“
„Když je dobrý rok, tak pár.“ Žena zavolá na starší děcko, které se
vzbudilo a začalo povzlykávat. Dívenka se k ní rozběhne a schoulí
se jí do klína. „Přicházejí sem smutní a osamělí a odcházejí jako
rodina. Chodí sem teprve, když jsou opravdu zoufalí, a to je škoda.
Lidé by se měli dozvědět, jaká je to radost, dát dítěti domov.“ „Jak
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to myslíte?“ „Všichni přece sní o tom, že budou mít vlastní dítě,
ne? Chtějí vychovávat malého človíčka, který nese jejich podobu,“
řekne. „Ti, kteří přijdou sem, vědí, že tenhle sen se jim nesplní.
Prošli si smutkem a nakonec se se svou situací smířili. Nemohou
mít vlastní dítě a jejich srdce jsou prázdná. A tak přijdou k nám
s otevřenou náručí.“ „Ale to dítě přece nenese jejich geny, jejich
pokrevní linie v něm nepokračuje.“ „To sice ne, ale udělá z nich
rodinu. A rodiče odsud odcházejí s vědomím, že stát se matkou či
otcem je dar, a je jedno, jak přesně se jimi stanou.“ Odnese spící
holčičku zpátky na její místo. „Přála bych si, aby jich sem chodilo
mnohem více než jen těch pár, kteří nemají jinou možnost. Aby
i ostatní poznali, jak úžasné je darovat své srdce dítěti, které není
vaše.“ Čekala jsem, až mé tělo stvoří zázrak, ale nestalo se. I tyto
děti čekají na zázrak – až jim osud přivane do cesty někoho, koho
by mohly milovat. Představuju si, jaké by to bylo, kdybych se stala
matkou jednoho z nich, a zničehonic se mi uleví a zklidním se.
Zůstanu v sirotčinci a pomáhám pečovatelce až do chvíle, kdy
východ slunce ohlásí příchod nového dne.
Žáci se netrpělivě vrtěli v lavicích a čekali. Níma se přihlásila, že
přečte svůj příběh jako první, ale už pět minut stála bez hnutí
a zírala do sešitu na slova, která napsala. Svými drobnými prsty
svírala stránku tak pevně, až se Amíša bála, že ji roztrhne. „Bétí,“
řekla Amíša tiše. Když k ní Níma nepatrně pozvedla hlavu, zeptala
se: „Chtěla bys začít?“ „Ano, madam.“ A dívka pak třesoucím se
hlasem začala číst svou práci.
Mladá, čerstvě provdaná dívka se jednou vracela z procházky
domů po boku svého manžela. On kráčel o holi, zatímco její nohy
by se nejraději daly do tance. Jenže nikde nezněla žádná hudba,
jediný zvuk široko daleko bylo pravidelné ťukání jeho hole.
Od jejich svatby uplynul právě jeden den a jedna noc. Když padl
soumrak, dívka se vydala ven, hledat útěchu v záři měsíce. Padla
na kolena a postříbřenou zemi skropila slzami. Vtom se objevil
světelný záblesk a dívka spatřila svůj dosavadní život a vedle něj
život, který žila teď. Ale když se pokusila nahlédnout do budoucnosti, obraz se rozplynul. „Pomoz mi stát se tím, čím chci,“ prosila,
ale odpovědí bylo pouze ticho. Dívka zapátrala ve vlastním nitru

a nalezla tam sílu. „Chci vidět širý svět,“ zašeptala. Vzhlédla
ke hvězdám na noční obloze a snila o světě docela jiném, než
ve kterém žila. Poděkovala vyšším silám, že jí daly život. Poté si
položila ruku na srdce a zeptala se jej, co si přeje. „Být šťastné,“
ozvalo se. Potom si položila hlavu na břicho a vyslovila tutéž
otázku. „Být svobodné,“ zněla odpověď. Dívka pozvedla tvář
k Měsíci, jehož paprsky byly to jediné, co prozařovalo okolní
temnotu. Poté si přiložila prsty k čelu a skrze pulzující tepny
naslouchala hlasům v hlavě, kde se skrývalo řešení jejího problému. Objevil se další záblesk světla a dívka pokývala hlavou. Už
věděla, co musí udělat, aby ochránila to, co jí bylo nejdražší.
Šla a rozloučila se s domovem, ve kterém jí bylo určeno strávit
zbytek života. S každým krokem vstříc svobodě jí bylo čím dál
veseleji u srdce a lehčeji na duši. Zastavila se na kraji srázu
a pohlédla do propasti. Cítila, jak k ní napřahuje svou náruč. A pak
učinila poslední krok ke svobodě.
„Nímo.“ Amíša počkala, až žáci po hodině odejdou. Po Nímě četli
své příběhy i další žáci. Někteří psali o problémech celého světa,
kupříkladu o hladomoru či válce, další se věnovali tématům, která
byla bližší jejich srdci. Jeden hoch se rozepsal o zápasu dobra
a zla, které ztělesňoval strašlivý démon. Ale žádný z příběhů nebyl
tak překvapivý a nevyvolal tolik otázek jako ten, který napsala
Níma. „To byl velmi silný příběh.“ „Děkuji,“ řekla tiše dívka. Amíša
shrnula ze stolu své tužky s okousanými konci a uložila je
do brašny. „Máš k psaní velký talent.“ Amíša si pečlivě rozvážila
svá další slova: „Líbí se ti ve škole?“ Dívka zírala do prázdné
učebny. „Můj snoubenec má ve zvyku pořádat sešlosti pro britské
důstojníky.“ Rukama si pohrávala se svými diamantovými
knoflíčky. Amíšinu otázku buď přeslechla, anebo se rozhodla ji
ignorovat. „Přeje si, abych uměla na úrovni zabavit hosty. Proto se
mám vzdělávat v angličtině.“ „A co chceš ty?“ Amíša se ji pokusila
vzít za ruku, ale dívka uhnula. Její příběh Amíšu vyděsil – nebyla
si jistá, zda šlo pouze o výtvor bohaté obrazotvornosti, anebo
o varování. „Na tom nezáleží.“ Níma pokrčila ramena a sevřela
ruce do pěstí. „Jak může člověk snít, když je o jeho osudu už
nezvratně rozhodnuto?“ Popadla učebnice a zamířila ke dveřím.
„Nímo,“ vykřikla za ní Amíša, ale marně. Níma už byla pryč.
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Richard Askwith
NEZLOMNÁ:
Hraběnka, která se postavila nacistům ve Velké pardubické,
nejnebezpečnějším dostihu na světě
Československo, říjen 1937. Národ ještě oplakává smrt uctívaného T. G. Masaryka, za hranicemi se rozpíná hrozivá třetí říše
– a spřádá plány na útok.
V tísnivé atmosféře se do východních Čech sjely obrovské davy na
nejprestižnější sportovní událost země: Velkou pardubickou steeplechase. Říká se jí „ďáblův dostih“, je vyhlášená extrémně nebezpečnými překážkami i vyčerpávajícími úseky oranice a mno-zí
ji považují za vrcholnou zkoušku mužnosti a bojovnosti. Nacistické
Německo sem opět vyslalo elitní příslušníky svých polovojenských jednotek: nelítostné důstojníky SS, kteří mají roznést na
kopytech jimi opovrhované Slovany. Důstojníci česko-slovenského
jezdectva ani nedoufají, že by je mohli zastavit. Ale je tu ještě
jedna jezdkyně – hraběnka na zlaté kobylce…
Příběh Laty Brandisové patří k nejpodivuhodnějším a nejinspirativnějším v dějinách sportu.
Narodila se do privilegované rodiny, přesto prožila dlouhá desetiletí v bídě. Odmítla přijmout
omezení, kterými tehdejší společnost svazovala ženy. Místo toho s tichou kuráží opakovaně dosáhla něčeho, co ostatní prohlašovali za nemožné. Skandál, který vypukl kolem jejího prvního pokusu
ve Velké pardubické, vyvolal ohlas v celé Evropě. O deset let později se stala nadějí národa
v hodině temna. A pak přišla odplata…
Nezlomná je příběh o odvaze, zármutku a vzdoru v době předsudků a strachu. Hýbou jím síly –
sexismus, třídní nesnášenlivost, nacionalismus –, jejichž stíny dopadají i na dnešní svět. Dominují
mu excentričtí šlechtici, salonní špioni, bezhlavě riskující jezdci – a dostih tak brutální, že mnozí
považují už jen účast v něm za známku šílenství. A v jeho středu stojí mimořádná hrdinka a její
jedinečný vztah ke koni.
Vydává Mladá fronta
Přeložila Anna Kudrnová
Vázaná, 360 stran, 369 Kč, EAN: 9788020452801, ISBN: 978-80-204-5280-1
Zakoupit m ete
https://www.kniha.cz/detail/kniha-525917-nezlomna
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Toho dne bylo
sucho, ale
ne
slunečno,
ani teplo.
Pod šedivou oblohou povíval chladný vítr. Na hlavní dostih však bylo
počasí docela přívětivé a relativní chlad, asi 10 °C, diváky nijak neodradil. Ba naopak, dopoledne už to vypadalo, že Pardubice bezmála
praskají ve švech. Na hlavní nádraží dorazily vlaky z celého Československa. Všechny silnice směrem do města byly úplně (nebo téměř)
zacpané. Na parkovišti u závodiště se nějakou záhadou našlo místo pro
3000 vozidel. Krátce po poledni je pořadatelé uzavřeli a ti, kdo přijeli
pozdě, se zařídili, jak uměli.
Celkový počet návštěvníků závodiště byl později odhadnut na více než
40 000 osob, ale asi nebylo snadné je přesně spočítat. Proud pozdě
příchozích ještě nezeslábl, když byla sportovní akce v 13:10 zahájena,
a téměř se nezastavil až do začátku hlavního dostihu o dvě hodiny
později. Tribuny byly tak našlapané, že si někteří diváci zřídili vlastní
improvizovaná stanoviště: donesli si židle, schůdky, nebo dokonce chůdy. Jiní se raději shlukli na různých travnatých místech uprostřed trati
a doufali, že uvidí ty nejdramatičtější skoky zblízka. Když člověk věděl,
jak na to, bylo obvykle možné v průběhu dostihu přebíhat z jednoho
dobrého pozorovacího stanoviště na druhé, i když dnes už by to nešlo.
Kolem stánků bookmakerů bylo tak těsno, že mnozí se ani nedostali
k tomu, aby si vsadili. Následné handrkování vedlo jednoho novináře
k tomu, že do svého článku napsal: „strkající a tlačící se davy… jako by
si Velkou pardubickou spletly s bitkou v šatně pražského kina“.
Na tribunách byly vlivnější dámy v kožiších: zrovna byl v módě leopard,
ocelot a bobr. Jeden článek dokonce zmiňoval dámu oděnou v „kožíšku
z hříběte“, i když to zní příliš absurdně, aby to byla pravda. Muži měli na
sobě těžké svrchníky a klobouky diplomat, anebo v mnoha případech
vojenskou uniformu. Dá se pochopit, proč se to mohlo zdát vhodné.
První tři dostihy vyhráli Čechoslováci, což nebyl žádný velký úspěch,
protože všichni koně, kteří v nich nastoupili, byli českoslovenští. Třetí
dostih skončil kolem půl třetí odpoledne. Tou dobou se na závodišti našlo
místo víceméně pro každého, kdo chtěl sledovat hlavní dostih. Jen pro
Raovu dceru Génilde nikoliv. Navzdory své jezdecké vyspělosti se
nesměla dívat, jak Lata pojede dostih. Norbert ano: buď protože byl
starší, nebo (jak tušila Génilde) protože byl chlapec. Ona se svým
mladším bratrem Radslavem zůstala na chlumeckém panství, kde
poslouchali komentář dostihu z praskajícího rádia v chatě hajného.
Naštěstí na střeše pardubické tribuny krátce předtím postavili novou
rozhlasovou kabinu, takže měli hlasatelé vynikající výhled. A také byl
přítomen filmový štáb – mrzuté je, že se do dneška dochovalo velmi
málo záběrů. Na zámku v Řitce se Latiny sestry a služebnictvo

shromáždily kolem většího rádia, které obvykle stálo v Alžbětině pokoji.
Ostatní obyvatelé vesnice se sešli, jak mohli. Asi jen těžko byl v Řitce
někdo, kdo netušil, o co se Lata pokouší – a je mizivá pravděpodobnost,
že by jí kdokoli z místních, kdo o dostihu věděl, nepřál vítězství. Nebyla
to jen místní záležitost, byla to věc všech Čechů. V celé zemi, ale zejména v Čechách jí lidé fandili, shrbení nad rádiovými přijímači, a mysleli na
národ. Ať právem, nebo ne, nadcházející dostih byl teď širokou veřejností vnímán jako souboj dobra se zlem. Na jedné straně stáli dobyvační árijští váleční jezdci třetí říše, kteří sem přijeli rozdrtit Čechy na
dostihové trati v rámci přípravy na podobné budoucí vítězství na bitevním poli. Na straně druhé byla hrstka statečných Čechů, připravených
jim vzdorovat a všemi silami bránit ideály Masarykova národa. Jejich
vlajku nesla nejméně pravděpodobná národní hrdinka: stříbrovlasá
hraběnka na zlaté kobylce. Nikdo, kdo takovým věcem rozuměl, si
nemohl vážně představovat, že by Lata s Normou vyhrály. Ale pokud
s člověkem nějak pohnuly události uplynulých týdnů, bylo těžké ubránit
se fantazijním snům o takové možnosti.
V Praze i jinde českoslovenští politikové úzkostlivě vyčkávali. Někteří –
včetně Jana Masaryka, budoucího ministra zahraničí a syna zesnulého
prezidenta osvoboditele – doufali v nemožný sportovní zázrak. Jiní se
obávali, že porážka Němců by mohla Hitlera ponouknout k válce.
František Machník, ministr obrany, byl jedním z několika prominentních
politiků, kteří přijeli do Pardubic, aby na vlastní oči sledovali, jak to
dopadne.
Ve stájích závodiště na Normu toto napětí viditelně doléhalo. Když
vyváděli do paddocku koně, kteří se účastnili hlavního dostihu, celá se
chvěla. Ale udělala, co se po ní chtělo, jak vyprávěla Lata, protože „je to
věrný, hodný kůň“ a samozřejmě protože věřila Latě. Herold jako dříve
přehlídku v paddocku vynechal, stejně jako Iarbas. V obou případech to
bylo odůvodněno nervozitou koně. Přesto to nepůsobilo zrovna dobře.
Minuty ubíhaly, blížila se třetí hodina odpoledne. Jezdci nasedli a skrz
moře lidí se vydali krokem na trať. Poprvé se zdálo, že napětí polevilo.
„Jakmile jste na koni,“ vysvětlila Lata, „to už víte, že přijde boj, a to je
krásné. Na nervositu tam není čas ani místo.“
Naproti tribunám se třináct z patnácti jezdců promenovalo před
nejpočetnějším obecenstvem, jaké kdy Pardubice zažily, pak docválali
do středu závodiště a jeden po druhém přeskočili zkušební překážku.
A poté už se vydali do vzdálenějšího severovýchodního rohu závodiště,
aby se spolu s Heroldem a Iarbasem seřadili ke startu.
Nad obrovským shromážděním jako by se rozhostil jakýsi podivný klid.
Přišla hodina pravdy.
Krátce po určeném čase startér Antonín Kruliš vykřikl dlouho očekávané:
„Gehen! Jděte!“. Ještě nikdy tento pokyn tak silně nepřipomínal rozkaz
ke zteči. Patnáct jezdců pobídlo své koně vpřed. Za několik vteřin už
pádili – a snad v každé mysli na chvilku zavládl ten zvláštní klid, který
přichází, když jsou všechny ostatní starosti zapomenuty a ještě se
nevynořily nové obavy vyplývající z dostihu.
První tři skoky proběhly navzdory rychlému tempu hladce.
Zpočátku vedl Radomil následovaný Upmanem. Ostatní se už nyní
snažili vmanévrovat do dobré pozice na Taxis. Jenže plány pro dostih,
stejně jako bitevní plány zřídkakdy po začátku akce vydrží dlouho. Ve
chvíli, kdy přeskočíte třetí překážku (Malý vodní příkop), je příliš pozdě
na nějakou velkou úpravu pozice. Musíte hrát s tím, co máte, a soustředit
se, abyste najížděli rovně a tempem, jaké koni vyhovuje, a on tak měl
nejlepší šanci velký skok zdárně zdolat. Schmidtovi, který nedávno
oslavil sté vítězství kariéry, se podařilo dostat Edenhall do čela včas, aby
mohl vést útok na velkou překážku po boku Radomila. Lengnik

s Heroldem byli napravo a mírně za nimi. Možná je pole vytlačilo víc do
strany, než by si přáli, když vybíhali ze zatáčky k Malému vodnímu
příkopu. Lata s Normou byly skoro uprostřed, ale také se držely zpátky.
Vedoucí dvojice skočila Taxis krásně. Norma jakbysmet – vyhnula se
dvěma nedaleko padnuvším koním, Iarbasovi a Wielandovi. Herold
zřejmě odskočil dobře, ale přesto se něco zvrtlo. Trakénský bělouš na
doskoku těžce padl a Lengnika to vyhodilo ze sedla tak prudce, že si
zlomil klíční kost. Lata se nejspíš natolik soustředila na vlastní bezpečný
doskok, že si toho nevšimla. Ale na několika následujících překážkách
snad postupně začala vnímat, že Herolda není nikde vidět.
Jednu věc nemohla vědět, i když si ji možná měla domyslet, totiž že
všichni tři jezdci, kteří měli pád, opět nasedli a pokračovali v jízdě. Spolu
s několika dalšími měli Iarbas a Wieland potíže na příští překážce – Irské
lavici, přes níž se neskáče, ale spíš se přelézá – a poté to s nimi vypadalo stále zoufaleji.
Daleko za nimi běžel Herold, pomalu dohánějící ztrátu. Těžko pomyslet,
jak musel Lengnik trpět, jenže on nebyl z těch, co se vzdávají, a rozhodně ne v téhle bitvě. A Herold byl svému jezdci příliš oddaný, než aby
ho zklamal.
Latě byla Irská lavice příjemně povědomá, rébus, jehož řešení znala.
Klíčem úspěchu je (podle žokeje Václava Chaloupky) „vnutit koni
odvahu“. Norma v tomto ohledu příliš pomoci nepotřebovala a zvládla
lavici i příkop bez potíží. Když mířily k popkovickému oblouku, Lata
musela cítit střízlivý optimismus. Tempo bylo stále velmi rychlé a zdálo
se, že všichni usilují o vedení, ale zatím se dostih nemohl vyvíjet
o mnoho lépe. Nicméně do cíle pořád
zbývalo několik kilometrů.
Trasa za lesíkem byla mírně pozměněná kvůli nedávnému rozšíření
letiště. Přesto Popkovický i Francouzský skok koně zvládli bez nehod.
Když pole vybíhalo zpoza hájku,
Norma se pohodlně držela na pátém
místě. Vedl Schlagbaum na Quixiem
a těsně za ním Edenhall (se Schmidtem), Elfe (s Lemkem) a Dagger
(s Aubrechtem).
Velký anglický skok, v pořadí jedenáctá překážka, udolal Iarbase a Čiperu
svou záludnou kombinací břevna,

příkopu, živého plotu a zvýšeného místa doskoku – a to vše v oblouku
po zatáčce. Jejich nezdar vedoucí skupinu nijak zvlášť neovlivnil, ale
trochu uvolnil cestu Heroldovi, který rychle doháněl ztrátu. Pár klamných
minut dostih pokračoval bez dramat.
Zatímco se tucet přeživších stálým tempem proplétal zpátky prostředkem závodiště, žokejové měli šanci se rozhlédnout. Skočili dvanáctou a třináctou překážku – Lata vždycky pocítila pověrčivou úlevu, když
nechala třináctou za sebou – a pokračovali nahoru (k silnici) k tehdejšímu Poplerovu skoku.
Pak se obrátili zpátky směrem k tribunám. Když skákali patnáctou a šestnáctou překážku (Drop a Kamennou zeď), pole se roztáhlo a ustálilo
zhruba v následujícím pořadí: Quixie, Edenhall, Upman, Norma,
Romulus, Dagger, Wahne, Milonga, Elfe, Herold, Lethé a (dočasně)
Wieland.
Pak se ocitli za tribunami a zamířili do oranice. Někteří teoretici rádi
prohlašovali, že oranice je lehčí, než bývala v prvních letech Velké pardubické, kdy se dostih konal o několik týdnů později. „Bez listopadového
bláta,“ hlásal jeden článek, „čím dál tím méně oranice, jedním slovem
trať jako kulečník.“
To byla hloupost. Pole nebylo zorané nějak halabala, ale pěkně zhluboka
pod osobním dozorem správce trati Jiřího Drahoše. U jedné fotografie,
kterou jsem viděl, se člověk diví, že tu oráč s traktorem vůbec projel, tak
jsou brázdy hluboké.
Půda na vlastním závodišti byla údajně těžká, a třebaže oraniště se
neproměnilo v onu téměř neprostupnou bažinu, jíž se závodníci ploužili
krokem v roce 1931, dlouhý oblouk
v bahně byl stále těžkou zkouškou
výdrže. Zdálo se, že Upman tuto pasáž zvládá nejlépe, a také soustavně
postupoval polem vpřed, ale to byl
možná zrádný dojem. Jak Lata o
mnoho let později varovala mladší
kolegyni: „Za rychlost v tomhle místě
platíte.“
Raději vedla Normu mírně delší,
méně přímou trasou než ostatní, kde
nebyla půda tak těžká, a nechala ji
běžet vlastním tempem. Věděla, že
pokud tu ztratí nějaký čas, později ho
dožene…

Richard Askwith je autorem biografie velkého
českého sportovce Emila Zátopka. Nyní ho zaujalo další jméno české sportovní historie. Lata
Brandisová, první žena, která zvítězila v roce
1937 ve Velké pardubické. Stalo se to v době,
kdy byly žokejky skoro neznámé. Byl to
obrovský úspěch, výsledek jejího odhodlání
a její geniality žokeje. Přišlo to v čase, kdy se
Evropa ocitla na pokraji války. Lata Brandisová
je dodnes málo známá i ve své domovské zemi,
a tak první otázka Richardu Askwithovi
nemohla být jiná, než jak její příběh objevil.

Richard Askwith pracuje jako
novinář přes 35 let. Dosud napsal pět knih, mimo jiné působivý
životopis Emila Zátopka, za
který získal nominaci na cenu
Cross Sports Book Awards. Za
svou prvotinu Feet in the Clouds
získal několik ocenění. Další
autorův titul Running Free z roku 2014 byl oceněn nominací na
Thwaites Wainwright Prize.

Myslím, že byla velmi statečná a stala se
příkladem ženám, že i ony se mohou prosadit ve
sportu. Nebylo to totiž vůbec samozřejmé.
Československo ovšem sehrálo v emancipaci žen
– sportovkyň – jedinečnou roli. V roce 1930 se
konaly v Praze Světové hry pro ženy. Naplňovala
se tak Masarykova zásada, že ženy měly být ve
všech ohledech rovné mužům. Ale šlo to pomalu.
Když se Lata poprvé pokusila jet na Velké pardubické, došlo k protestům a mužští žokejové se
pokusili jí to znemožnit. Jen dostat se na startovní
čáru byla pro ni bitva. Stejně jako tolik žen v tolika
jiných oblastech musela být alespoň dvakrát tak
dobrá jako jako její
mužští kolegové, a to Lata byla.
Měl jste ještě možnost
setkat se s lidmi, kteří
Latu Brandisovou znali,
nebo jste musel vzít za
vděk jen pátrání v archivech?

Byla první žena, která vyhrála Velkou pardubickou, nejextrémnější steeplechase v kontinentální Evropě. Myslím, že Češi mají podivnou schopnost produkovat úžasné sportovní hrdiny, ale také je popírat a vystavit
pronásledování. V roce 1937 byla Lata Brandisová nejslavnější žijící
osobou v Československu. Představovala slávu národa. Pak však kvůli
nacistické okupaci a následně komunismu se velmi rychle stala osobou
opomíjenou. Posledních třicet let svého života strávila v chudobě.
Dnes ráno jsem si vzal malou knihu, kterou jsem koupil v jednom
z pražských antikvariátů. Vyšla v polovině osmdesátých let a jmenuje se
Naši velcí národní sportovní hrdinové. Obsahuje sto medailonků různých
sportovních osobností, a Lata Brandisová tam chybí. Velice mě to
překvapilo.
Je to proto, že její rodinné zázemí a všechno, co se jí týkalo, prostě
nezapadalo do modelu československé historie dvacátého století...
Určitě. Pocházela z chudé šlechtické
rodiny. Když Evropu zasáhl stín nacismu, stala se českou vlastenkou.
Vlastnila vesnický statek, starala se
o rolníky, pomáhala partyzánům, a vždy
se chovala jako hraběnka.
Jaká stopa po ní zůstala ve sportovním světě?

Obojí. Pravděpodobně
jsem mluvil s každým
člověkem, který ji znal.
Bylo to mnohem těžší než
v případu Emila Zátopka,
protože žila v ústraní.
Většina lidí, s nimiž jsem
mluvil, byla v době, kdy
se s ní setkali, velmi mladá. Lata se narodila v roce 1895 a zemřela v roce 1981. Je to tak trochu detektivní příběh, ale
velmi fascinující a opravdu jsem si práci na knize užil.
Pravděpodobně existuje spousta dobových fotografií…
Ano, dochovalo se hodně dobrých snímků. Některé jsou docela šokující.
Velká pardubická byla velmi extrémní.
Až donedávna se vyznačovala vysokou mírou oběti – zejména
u koní...
Byla však nebezpečné i pro žokeje. Rozdíl je jen v tom, že pokud je žokej
těžce zraněn, nedostane do hlavy kulku. Ale závody, o nichž píšu, jsou
dostihy, které se konaly v jiném věku. S těmi dnešními je nemůžeme
porovnat... Přístup Laty Brandisové ke
koním byl jedinečný. Prosazovala
zásadu, že by všichni, kdo se pohybují
kolem koní, měli těmto ušlechtilým
zvířatům projevovat lásku a chovat se
k nim s porozuměním a laskavostí.
Kůn se jim za to odmění a společně
dosáhnou úspěchu. Dalo by se tedy
říci, že tento ženský přístup, jí také
dopomohl k úžasným výsledkům.

https://youtu.be/AMYKpM-Y520

(Ze zahraničních pramenů)

Záznam rozhovoru s Latou Brandisovou
v Čs. rozhlase po jejím vítězství
ve Velké pardubické v roce 1937
V archívu Českého rozhlasu se bohužel zvuková nahrávka nedochovala,
ale i textová podoba rozhovoru je velmi zajímavá

Reportér: Letos vítězstvím slečny Laty Brandisové… malý svět
sportu v naší zemi dosáhl opravdu velkého úspěchu. Na
československém trávníku jsme nikdy neviděli nic jako velké
vítězství tohoto příjemného a skromného jezdce na její statečné
klisně Normě. Všichni, kdo sledovali vzrušující závod buď vlastníma očima, nebo prostřednictvím našich rádií, se pyšní trofejí,
kterou nám slečna Brandisová přinesla. Sama slečna Brandisová je však nejlepší osobou, která nám řekla, jak se jí to podařilo. Bylo to těžké?
Lata: Ne pro mě. Velice věřím v koně z Chlumce a můj bratranec hrabě Kinský byl skvělý trenér. Odmítl dokonce uvažovat
o myšlence, že skoky nebudu zvládat. Povzbuzoval mě, abych
se zúčastnila Velké pardubické a vše vyřešil tak, abych mohla
začít. Abych byla upřímná, je pro mě těžší mluvit do mikrofonu.
Reportér: Jako jezdkyně – dáma – musela jste mít zvláštní povolení k jízdě?
Lata: Pravidla závodění v Evropě zatím neumožňují dámám
účastnit se steeplechase, ale ani jim to nezakazují. Jezdci a profesionální jezdci mě přijali jako kolegyni, byli ke mně vždy slušní.
Reportér: Nedívali se na vás s nedůvěrou a necítili, že jejich
mužská hrdost je ohrožena?
Lata: Možná na začátku. Jako každý nováček jsem musela
prokázat, co mohu udělat, a platilo to mnohem víc, že jsem byla
dámský nováček.
Reportér: Velká pardubická je známá jako nejtvrdší steeplechase na kontinentu. Jaký dojem na tebe udělala?
Lata: Nepřineslo to vůbec žádné překvapení ... byla jsem
neohrožená, když jsem se poprvé zúčastnila před deseti lety,
a bylo to stejné i tento rok. Cítila jsem obrovskou zodpovědnost,
částečně kvůli mému bratranci hraběti Kinskému ... který zasáhl,
abych mohla začít, ale také kvůli veškerému zájmu sportovně
milující veřejnosti. To mě přimělo rozhodnout se dokončit kurz se
sebou i mým koněm. Že bych mohla vzdát, na to jsem ani na
chvilku nepomyslela. Mou velkou ambicí bylo vyhrát Velkou pardubickou od té doby, co jsem poprvé absolvoval kurz s klisnou
Nevěstou, přestože jsem tolikrát padla. Zkoušela jsem to znovu
na Norbertovi a jakmile jsem si zvykla na Normu, opravdu jsem
věřila, že je to možné.

Reportér: Byla to s Normou láska na první pohled?
Lata: Neměla jsem v ni moc víry, abych začala. Byla docela
malá a slabá. Ukázala se však jako skvělý běžecký kůň s vytrvalostí… Moudře a klidně skočila přes všechno, co jí přišlo do
cesty, a byla na hřišti pěkná a rychlá ... Brzy jsme byly skutečné
přítelkyně. Každý den jsme se zlepšovaly, moje víra v malou
klisnu rostla čím dál víc a nakonec jsem věřila, že my dva ženské duchové bychom jednoho dne mohly vyhrát tento skvělý
závod.
Reportér: Takže jste měla pocit, že byste letos mohla vyhrát?
Lata: Věděla jsem, že Norma je ve skvělé formě, ale nikdy
nemůžete počítat s vítězstvím – každý, kdo by to udělal, by
udělal chybu ... Vzhledem k silné konkurenci nebylo naše
postavení snadné. Norma a já jsme musely být opravdu opatrné, snažily jsme se zbytečně neztrácet energii a rozhodla jsem
se neklesnout. Obě jsme natáhly své ženské zdroje na hranici,
soustředily jsme svou mysl a pokusily se vyhnout chybám ...
Držela jsme se dobrým tempem s ostatními a brzy jsem byla
v přední skupině. Když jsem se blížila ke konci kurzu a Norma
čistě skákala, stále více a více jsem byla přesvědčena, že ...
pokud Norma nepadne, vyhrajeme. Když se blížil závěr dostihu,
ještě zvýšila tempo pro finální cval.
Reportér: Překonání cílové na prvním místě, musel být pro vás
skvělý pocit.
Lata: Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy mně mávaly tisíce
a tisíce rukou, když všichni křičeli „Norma“ a když všichni sdíleli
stejnou radost, tleskali a oslavovali naše vítězství. Měla jsem
pocit, že lidé nebyli nikdy tak přátelští, otevření a jednotní jako
v okamžiku mého vítězství, a to byla největší a nejkrásnější
odměna.
Reportér: Uvidíme se znovu na kurzu s Normou?
Lata: Toto vítězství znamenalo konec kariéry Normy. Od
nynějška bude moci odpočívat doma ve stáji. Ale je tu další klisna, která se mi líbí. Jmenuje se Nazdar a má šanci stát se další
Normou, takže doufám, že jednoho dne obhájím Kinského barvy
na pardubickém závodišti.
Reportér: Nechcete sportovcům a ženám popřát hodně štěstí,
v případě, že vás budou chtít následovat? Ale my vám vždy
držíme palce. Z celého srdce doufáme, že to nebylo naposled,
co česká sportovkyně vyhrála Velkou pardubickou.
Příštích sedm let se Velká pardubická
nekonala, nejprve kvůli německé anexi
Sudet a poté během války. Ale Lata
Brandisová závodila znovu v letech 1946
a 1947. Při obou závodech spadla s koně
a dostih nedokončila. Její závodní kariéru
ukončilo v roce 1949 zranění. Dodnes
platí, že je jedinou ženou, která zvítězila
ve Velké pardubické steeplechase.
(Google)

Zhang Yifang, Yao Yingzhi
JAK VYUŽÍT PRO ZDRAVÍ
POTRAVINY A BYLINY:
PODLE ZNALOSTÍ TRADIČNÍ
ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Zhang Jiaofei, Wang Jing
ORGÁNOVÉ HODINY:
JAK PRACUJE VAŠE TĚLO
V PRŮBĚHU DNE PODLE
TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Zheng Weijian
KOMPLETNÍ PRŮVODCE
ČÍNSKÝM HOROSKOPEM

Správný výběr potravin a bylinek,
které jsou pro vás vhodné, může
znamenat významný krok na cestě
nejen k uzdravení z případné nemoci, ale také k tomu, abyste se ve
svém těle cítili dobře. V této knížce
se dozvíte, jak si správně vybrat
a kombinovat různé varianty potravin, aby co nejlépe přispěly k vaší
vnitřní rovnováze, přinesly vám
životní vitalitu a rovněž odpovídaly
vaší tělesné konstituci. Knížka
vychází z poznatků tradiční čínské
medicíny a ukáže vám, jak předcházet některým onemocněním a také jak skvěle vypadat a skvěle se
cítit.

Naslouchejte přirozenému rytmu
svého těla a budete mnohem zdravější. Podle čínské medicíny funguje
tělo v určitém rytmu podle různých
denních i ročních období, a tak je
každá doba příhodná pro jinou
činnost. Porozumění tomu, ve kterou
hodinu je určitý orgán aktivní, vám
může výrazně pomoci zůstat zdraví.
V této knize se dozvíte, jak naslouchat signálům svého těla a podle
toho se naučit správně pít, jíst
a jednoduchým způsobem masírovat příslušné masážní body ve
správný čas.

Jaký partner se pro vás hodí
nejlépe? A které zaměstnání či
profese vám sedí? To vše vám může
ukázat čínský horoskop neboli také
Sheng Xiao, jehož základem je
dvanáctiletý cyklus. Každý rok tohoto cyklu se vztahuje ke znamení
určitého zvířete. A každé znamení se
zároveň pojí s pěti elementy.
Kombinace znamení a elementu vám
pomůže s větší přesností odhadnout
vaše životní nastavení a možnosti.
Tato kniha také podrobně popisuje
kvality jednotlivých znamení i elementů a jejich vztah k tradiční čínské
medicíně a kultuře.
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Jak vnímáte literaturu, může
nějak ovlivnit politiku nebo je
především umění a nemá do ní
zasahovat?
Pokud to hraje roli, řekla bych, že
jen podvědomě. Pokud spisovatel
píše román jen pro aktivismus,
nemůže to být umění. Vyrostla
jsem v době komunismu pod
velmi silnou propagandou. Vím,
jak propaganda funguje – dokáže
vysát veškerou uměleckou
energii z knihy, obrazů, soch,
symfonických skladeb.
Máte pocit, že i nyní musíte
čelit propagandě?

Olga Nawoja Tokarczuk
(* 29. leden 1962 Sulechów, Polsko)
je polská spisovatelka, autorka
poezie, esejí, scénářů a jedna z nejčtenějších a kritiky nejlépe hodnocených polských autorů.
V roce 2019 jí byla udělena Nobelova
cena za literaturu za rok 2018.
Od roku 1998 žila Olga Tokarczuk
v malé vesnici Krajanów blízko Nové
Rudy, odkud řídila své soukromé
nakladatelství Ruta. V současné
době žije ve Vratislavi.
Dříve než se dala na literární dráhu,
studovala psychologii na Varšavské
uni-verzitě, a to od roku 1980 do
1985. Během vysokoškolského studia pomáhala jako dobrovolník
v ústavu pro mladistvé s poruchami
chování. Po ukončení univerzity začala pracovat jako psychoterapeutka ve městě Valbřich poblíž českých
hranic.

V Polsku je nyní silná propaganda. Takovou si nepamatuji ani
z mého dětství za komunismu. Ta
je nyní mnohem agresivnější
a sofistikovanější, využívá sílu
internetu a falešných zpráv. Naše
vláda chce vytvořit jakýsi propagandistický stroj. Chtějí ovládat
a posvém definovat historii,
přepisovat paměť o naší minulosti
a odstranit z ní jakékoli temné stránky. V současné době je
v Polsku role spisovatele velmi zvláštní. Musíme zůstat čestní
a slušní lidé, psát o světě pravdu.

Odráží vaše kniha, Knihy Jakubovy (česky Host, 2017), mýtus
jakési neměnné uniformity, který nyní sílí v Polsku?
Myslím si, že téma mé knihy – multikulturní Polsko – nebylo pro
zastánce tohoto nového přístupu k historii příjemné. Kniha byla
bojkotována. Nehodila se do nového narativního řádu. Je pro mě
zajímavé, že současné války nejsou vedeny na ulici nebo se
zbraněmi, ale slovy a příběhy.

Zajímavým aspektem vaší
práce ve vztahu k současné
polské vládě je otázka, kdo
patří do historie a kdo ji bude
definovat..
V případě Knihy Jakubovy to
byla křehká otázka kolektivní
identity. Novým pohledem je, jak
bychom se měli chápat v národních podmínkách. Víme, že je to
anachronické, protože můžeme
cítit, že pojem „národ“ je trochu
shnilý. Nemůže už vystihnout
současnou identitu lidí žijících
v globalizovaném světě. Měli
bychom hledat další myšlenky,
které nás vymezí jako kolektiv,
jako skupinu, jako společnost.
Ale lidé se s ideou národa stále
identifikují. Polsko leží uprostřed
Evropy a vždy tudy procházely
armády. Ztráceli jsme svoji státní
identitu. Nemůžete tedy očekávat, že bude něco „etnicky
polského“.

Takto jsou lidé chápáni historicky?
Ano – a přemýšlet o násilí ve střední Evropě je šílenství. Moje
kniha ukazuje, že Polsko absorbovalo energii tolika národů
a kultur, včetně té muslimské, protože sdílelo hranice
s Osmanskou říší. Moji hrdinové v knize jsou Židé, mění svou
identitu a náboženství a stávají se Poláky. Ukazuji stopy mnoha
kulturních tradic, jako je třeba polský mesianismus, tvořil se
v takovém tavicím kotli uprostřed Evropy. Je to tak jednoduché,
tak pravdivé.

Vystihuje myšlenka „být neustále v pohybu“ podstatu vaší
tvorby?
Ano. Napsala jsem román, Denní dům, noční dům. Je v podstatě
o tom, jak je úžasné být na jednom místě, zakořenit. Ale myslím,
že jsem tuto knihu napsala, jako bych byla ve snu, v němž si
představuji něco velmi krásné, ale také bolestivé. Myslím, že
podstatné je u mě pohyb, zbavit se kořenů. Dokonce i můj debutový román měl v názvu „cestu“.
Co pro vás znamená být středoevropskou spisovatelkou?
Myslím, že literatura ve střední Evropě hrála v dějinách jinou roli
než na Západě. Například v západní Evropě sloužila literatura
spíše pro vyplnění volného času a pro potěšení, střední třídě
obohatila životní zkušenost. U nás literatura hrála roli zbraně.
Řekněme, že to stabilizovalo identitu lidí a pomohlo to udržet
jazyk. Literatura vždy měla nějaký úkol. A většinou politický.
Druhou věcí je, že jsme dlouho neměli střední třídu. Polsko se
vyrovnávalo s problémy a střední třída mluvila cizími jazyky –
německy a rusky. Pokud nemáte střední třídu, nemáte ani čtenáře!
Miliony negramotných lidí knižní trh nevytvoří.
V Polsku byla velmi populární poezie. Máme dva nositele
Nobelovy ceny za poezii. Básně byly nástrojem, jimiž se dalo
vysvětlit, co jsme, co je svět. Poezie se snadněji dotkne srdce, je
doma na jevišti, můžete ji recitovat. Román byl opožděn.
Na druhé straně v Polsku je populární model románu, který ukazuje polskou historii jako statečnou a hrdinskou. Jeho úkolem bylo
vytvořit nádhernou pohádku. Jak vidíte, existují různé role literatury. Často se ptám na Západě: Proč píšete ze střední Evropy
takové experimentální knihy? Myslím, že realitu cítíme různě.
Naše realita není stabilní jako ve Velké Británii, na ostrově.
Všechno je tu stejné, pořád, staré budovy, staré hospody. Lety
právě byly přeloženy do angličtiny. Lidé se domnívají, že jde
o moderní psychiku, frustrovanou z toho, že se nikdy nedokážou
usadit a jsou neustále na cestách.

V minulosti jste se charakterizovala jako středoevropský
spisovatel. Co to znamená – geografické vymezení, způsob
myšlení?
Ještě jsem to detailně nevysvětlila, ale mám o tom nějakou
představu. Vše připojeno k tradicím. Máte-li hlavní město jako je
Varšava, které bylo během války úplně zničeno, můžete dělat, co
se vám v literatuře líbí, protože všechno je proměnlivé, plynulé. My
nevěříme myšlence vyprávět příběh od začátku do konce klasickým způsobem, protože to prostě není pravda. Tímto krásným
lineárním způsobem se nic neděje.
Myslíte si, že rozdíl mezi středoevropskou a jinou literaturou
je v tom, že není nutně určena pro zábavu, že je psána s
morálním posláním, s cílem analyzovat zločiny ve společnosti?
Ano – to určitě platí pro rakouskou literaturu. Je to bolestivé, jako
vyvrtat díru do vlastního těla, cítit tu bolest. Je to pravděpodobně
také kvůli psychoanalýze, jejíž semena byla zaseta ve střední
Evropě. Pokud mluvíme o něčem, jako je středoevropská literatura, je to mnohem hlubší a vrhá světlo na temnou stránku lidstva.
Myslím si, že židovské dědictví středoevropské literatury je dalším
důležitým aspektem. Bylo to tak v naší společnosti, v našich
kulturách. Vezměte si případ polského mesianismu, považovaného za romantický pokus vytvořit polskou identitu, což je
docela paradoxní, protože vylučuje židovství. Naopak, židovská
přítomnost byla velmi plodná.
Jaké to je být polskou spisovatelkou?
Jsem hluboce přesvědčena, že literatura nemá hranice. Existuje
jedna literatura a jako nástroje používá různé jazyky. Proto jsou
překladatelé tak důležití. Představují křehké vazby mezi jazyky.
Někdy, když čtu knihu z Číny, dokážu rozpoznat něco, co je velmi
osobní a co mě oslovuje. To je pro mě zázrak. Jsem polská spisovatelka podle jazyka a kultury, ale chovám se jako univerzální
spisovatel.
(Ze zahraničních pramenů)

OLGA TOKARCZUKOVÁ v českých překladech
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Jak jste se dověděl, že vám
byla udělena Nobelova cena?

Peter Handke

Ano, ano…

(narozen 6. prosince 1942 v Griffenu Můžete to vysvětlit?
Asi ve 12 hodin zazvonil telefon
v Korutanech) je rakouský spisova- Já, já to nedokážu vysvětlit. Byl
a já si myslel, že to je americký
tel a překladatel a jeden z nejzná- to pocit svobody, který jsem
právník, s nímž se mám setkat
mějších současných německy píší- nikdy předtím nezažil.
v Haagu. Ale ozvala se Švédská
cích autorů. Handke se zabýval To je velmi zajímavé.
akademie a já si vyslechl tu neupředevším odcizením mezi subjekvěřitelnou zprávu, že jsem se stal
tem a prostředím. V jugoslávských Ano, nemohu to vysvětlit. Mylaureátem Nobelovy ceny za literaturu pro rok 2019. Byl jsem
válkách v devadesátých let zastával stické, co? Myslím, že to ani
šťastný, a potřeboval jsem se
prosrbské pozice. V roce 2019 získal nebyla moje svoboda, byla to
nějaká další svoboda zvenčí,
projít trochu tu zprávu rozdýchat.
Nobelovu cenu za literaturu.
nevím. Zcela ... svoboda absurdKdyž jsem se vrátil domů, před
ním způsobem.
zahradní bránou už na mě čekal
hlouček novinářů. Nepozorovaně se vplížit do domu nešlo. Během
Zní to, jako byste se z toho překvapení dlouho vzpamatováchvilky jsem se stal podivně veřejnou osobou. Nemohu říci, že se
val.
mi to líbí, většina otázek, kterými jsem byl zasypán, mi nepřišla
zábavná.
Ano, to máte pravdu…
Před několika lety jste řekl, že by Nobelova cena měla být
zrušena…
Ano, ale nemyslel jsem to úplně vážně. Je to ocenění za to, co jste
udělali. Cena je velmi nejednoznačná záležitost a vyvolává věčné
dilema. Ale zdá se mi, že jsem se jako autor včlenil tam, co Goethe
nazval světovou literaturou. Samozřejmě, že 10. prosince odjedu
do Stockholmu na slavnostní předávání cen a osobně ji tam přijmu
a něco řeknu.
Budete večer slavit s přáteli?
Zde v Paříži nemám přátele. Se ženou vyrazíme do malé restaurace tady v Chaville a dáme si něco dobrého k večeři.

Nobelův výbor ve svém zdůvodnění píše o tom, že prozkoumáváte periférii. Ale zřejmě nejde jen o lidi, žijící na okraji
měst…
Je to v širším kontextu. Všechno je vytvořeno, aby bylo zničeno.
Přetrvat může jen lidský duch a právě jeho periferii se snažím
prozkoumat. Je to nepřetržitý proces, ale v dnešní době, v našem
věku, cítím, že se musím podrobit jakési metamorfóze a zavázat
se, že budu žít tak, jak cítím. A chtěl jsem to říct ostatním. To, že
jsem jako všichni… Nedokážu se definovat. A je to vlastně štěstí,
že neumím definovat ani svou práci.
Ale přesto vás budou lidé o to pořád žádat.
Jasně. Obávám se, že ano.

Ještě večer volal Peteru Handkemu Adam Smith, hlavní
Jste velmi produktivní a ovládáte různé žánry. Užíváte si
vědecký pracovník Nobel Media. Z jejich rozhovoru jsme
psaní a co vás na něm nejvíce baví?
zaznamenali:
Slyšel jsem, že jste na tiskové konferenci řekl, že vám cena
poskytla pocit svobody.

Snění ... než začnu psát, sním o knize, o plavbě, o výpravě. A pak,
někdy na konci dne, se podívám, co jsem napsal, a ono se mi to
snění vrací jako příliv moře… Zmocní se mě velmi dobrý pocit. Je

to takové… nejasné štěstí. Dostaví se ale jen někdy…

Ano, ano… Souvisí to s vůlí být spravedlivý. Ale nemůžete si ji
nařídit. Spravedlnost je to, co jste už udělali.

napadlo, že by bylo dobré své zážitky zaznamenat. Ale byli tam
jen psací stroje se španělskou klávesnicí. Pomyslel jsem si: seru
na to, zkusím psát rukou. S první větou jsem věděl, že je to dobré
a že to půjde. Bylo to tak domácké, tak teplé, tak intenzivní. Téměř
jsem mohl napsat baladu zvuku tužky klouzající po papíru...

Která z vašich knih vám tento pocit poskytla nejvíce?

Čtete recenze na své knihy?

Na to vám nemůžu odpovědět. Někdy je to slabší, jindy… nečtu
své vlastní knihy, ale někdy, když se mi do rukou dostane nové
vydání, otevřu ji a a utvrzuji se v pocitu, že můj život spisovatele
nebyl tak beznadějný, ne tak špatný.

Ano, vždy. Ale už ne se vším souhlasím

A to je to, čeho se snažíte dosáhnout?

Díváte se zpět, na něco, co už uplynulo…?
Ano, a to si uvědomím, že jsem zapomněl na spoustu vět. Někdy
mi čtenáři vyprávějí o tom, co čtou v mých knihách, a já si vůbec
nepamatuji, že jsem něco takového napsal. Jsem velmi překvapen, když nějakou pasáž citují, a ptám se sám sebe, kde to
vzali…? Říkám jim, že si opravdu ... nepamatuji, že jsem to napsal. Když píšu, mám na mysli události v určité situaci, v nějakém
kontextu. Když píšu o nějakém problému, mám ten problém rád ...,
vychází totiž z každodenního života..

Dostáváte z toho záchvaty hněvu?
Ne, jen jsem si někdy pomyslel: Dělám to špatně, a může to přijít
znovu. Určitě to přijde znovu. Vždycky si říkám: musím to
přijmout, že jsem v nemilosti… Zní to trochu idiotsky. Ale říkám si
to pro sebe a hned je mi lépe…
Většina Srbů se od vás nyní distancuje.
Ano, ale to je normální. Takové antagonismy existují v každé zemi.
Odkud jste získal informace pro své prosrbské postoje
v jugoslávské válce?
O čem konkrétně?
Že Milošević za masové vraždy nebyl zodpovědný.

Peter Handke v předvečer 75. narozenin

No, patřím k mafii. Zaplatila mi srbská tajná služba.

Kdy jste se začal cítit spisovatelem?
V červnu 1963 – bylo mi dvacet jedna, a tehdy zmřel papež Jan
XXIII. A já na to myslel při psaní. Cítil jsem, jak jsem zapadl do
toho expresivního víru kolem mě.
Kteří autoři na vás měli největší vliv?
To vím úplně přesně. Bylo mně patnáct nebo šestnáct a já byl
zblázněný do dvou spisovatelů – Williama Faulknera a Georgese
Bernanose. Napomohlo tomu zřejmě to, že jsem žil v katolické
internátní škole, kde byl člověk od počátku předurčen stát se
knězem; a knihy, jako například od Bernanose a Faulknera, které
se v té době objevily jako brožované svazky vydané Rowohltem,
jsem si tajně koupil, protože v internátní škole byly zakázané.
A svět, který ke mně přišel z těch knih, byl na rozdíl od toho, ve
kterém jsem žil, skutečným životem.
Jak se díváte na Franze Kafku?
Lituji, že dokončil studium. Že se stal doktorem práv,
pravděpodobně jen kvůli svému otci. Kdyby toho nebylo, mohlo
být jeho hluboké dílo mnohem rozsáhlejší…
Proč píšete tužkou?
Na konci osmdesátých let jsem neměl tři roky trvalé bydliště,
protože jsem cestoval po celém světě. V Andalusii mě najednou

Děláte si legraci?
Ne, vůbec ne. Za peníze, co jsem dostal, jsem si koupil nové boty.
Ale vážně. Miloševič nebyl tak velkým darebákem, podívejte se,
co napsal bývalý prezident Bosny a Hercegoviny Izetbegović ve
své Islámské deklaraci! V ní navrhuje islámskou teokracii.
O bývalém chorvatském prezidentovi Tudjmanovi, tomto fašistovi,
ani nemluvě, ten je snad ještě horší. To jsou skuteční darebáci. Ale
Západ je podporoval.
Stává se pro vás stáří stále více fraškou?
Dnes jsou všechny filmy, všechny noviny, všechny třetí stránky,
všechny sedmé stránky plné příběhů o slabosti stáří. Už to slovo
neslyším. Měli byste to prostě smazat.
Dokážete si představit, že lidé budou číst Petera Handkeho za
sto let?
V tomto okamžiku musíte do rozhovoru vložit závorky: vytáhne
zvrásněné obočí....
Co by mělo být na vašem náhrobku?
Můj epitaf je: Jsem zpět.
(Ze zahraničních pramenů, kráceno a upraveno)

PETER HANDKE v českých překladech
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Bernadette von Dreien
Christina

Jason Mason & Jan van Helsing
Můj otec byl MIB
Tajný vesmírný program,
Němci z Antarktidy a mimozemšťané.
– whistleblower odhaluje výbušné informace!

Zakoupit m

„Jsem tu, abych pomohla lidem rozšířit vědomí.
Díky rozšířenému horizontu mohou sami poznat,
co dnes na této planetě není v pořádku.
Pak budou schopni ve všech oblastech života
vyvinout nová řešení a objevit perspektivy, jež budou
dlouhodobě úspěšné. Lidé ovšem mají svobodnou
vůli. Vše záleží na jejich rozhodnutí.“
Christině je sedmnáct let a pochází ze švýcarského
Toggenburgu. Narodila se s výrazně rozšířeným vědomím, čímž se řadí k nové generaci mladých evolučních myslitelů, kteří lidskou existenci vnímají,
popisují a prožívají jako komplexitu kvantových,
neuropsychologických a spirituálních jevů. Od narození se vyznačuje pozoruhodným vhledem do dění
dnešního světa a ohromuje vysokou etikou, moudrostí
i vnitřním klidem. Bez námahy a zcela přirozeně používá řadu paranormálních vloh.
V první knize vypráví její matka, Bernadette, Christinin příběh: o mimořádném porodu, dětství a mládí
až do jejích 16 let. Byla to léta plná výzev, učení
a zkoušek, kdy si Christina zvykala na „trojrozměrnost“ a připravovala se na svoji životní úlohu.
Christina ji shrnuje třemi klíčovými slovy – svoboda,
pravda a láska.

Rozhovor na další straně

Rozhovor na další straně

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém (MiB)?
Od 50. let minulého století se objevují u fenoménu
UFO, dotěrně se vyptávají svědků, konfiskují jim
pořízené fotografie, a někdy je dokonce i ohrožují.
Víme o nich dosud jen velmi málo. Jistý MiB kontaktoval krátce před smrtí svého syna, uvedl ho do této
organizace jako svého nástupce a zasvětil do zákulisního dění. Jde o svět plný tajných organizací, zázračných technologií, které známe jen ze sci-fi filmů. Když
se Jason Mason dozvěděl od svého otce všechny informace o činnosti a cílech této organizace, zmocnil se ho
takový vztek, že se rozhodl podělit o tajné vědomosti
s veřejností. Na podzim roku 2015 kontaktoval Jana
van Helsinga a poskytl mu interview. Na Jana van
Helsinga zapůsobily Jasonovy informace tak mocně,
že ho vyzval, aby o tomto tématu napsal knihu. Jason
Mason se tedy pokusil doložit neuvěřitelné skutečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec, a jeho tvrzení
i zjištění doplňují aktuální výpovědi whistleblowerů,
například Coreye Goodea, Michaela Prince, Simona
Parkese, Williama Tompkinse a dalších.
Čtenářům se tak otvírá nový náhled na svět.

Kniha 1.
Dvojčata zrozená jako světlo

ete

https://www.kosmas.cz/knihy/255353/muj-otec-byl-mib/

Zakoupit m

ete

https://www.kosmas.cz/knihy/263965/christina-dvojcata-zrozena-jako-svetlo//

Mimozemšťané
už dlouho žijí
mezi námi
a působí
v armádě
S autorem si povídal
Jan van Helsing
Kdo jsou záhadní muži v černém
(MiB), kteří se objevují a vyslýchají
svědky od padesátých let
po pozorováních UFO, zabavují jejich
fotografie nebo jim dokonce vyhrožují? Doposud o nich bylo známo jen
velmi málo. Jeden z těchto MiB
kontaktoval syna krátce před svou
smrtí, aby ho představil jako svého
nástupce v organizaci a vyprávěl mu
o světě, který se odehrává na pozadí
známých událostí – o světě plném
tajných organizací, o technologiích,
které známe pouze ze sci–fi knih
a filmů.
To, co se Jason Mason dozvěděl od
svého otce o jeho práci a cílech organizace, jejíž byl členem, ho tak
rozrušilo, že se rozhodl sdělit všechna tajemství veřejnosti. Na podzim
roku 2015 kontaktoval Jana van
Helsinga, který byl Jasonovými informacemi natolik ohromen, že ho
vyzval, aby to všechno popsal
v knize, a tak uchoval vše těžko
uvěřitelné, co mu jeho otec řekl.
Podobná svědectví, která zveřejnili
například Corey Goode, Michael
Prince, Simon Parkes, William
Tompkins a další, vedou čtenáře ke
zcela novému pohledu na svět.

OTÁZKY, NA KTERÉ HLEDÁME ODPOVĚDI
l Žijí mimozemšťané na naší planetě už miliony
let?
l Jakou roli hrají Chazarové a jaký je původ
baalovského kultu a Babylonského bratrstva?
l Jsou jezuité a italské rodiny silnější než
Rothschild a Rockefeller?
l Existuje rasa contortionistů?
l Čeho se týkají ultratajné projekty?
l Kdo jsou nordici a drakonové?
l Existují ještě v Antarktidě německé základny?
l Skryje i nadále Vatikán důkazy o starověkých
vyspělých civilizacích a mimozemšťanech?
l Obývali Zemi obři a existují o tom důkazy?
l Je Měsíc uměle vytvořeným tělesem a co se
skutečně stalo během misí Apollo?
l Existují Nibiru a Anunnaki a jsou to tajní
bohové Iluminátů?
l Existuje zařízení, jehož prostřednictvím lze
nahlédnout do budoucnosti?
l Existuje už více než šedesát let neveřejný
vesmírný program, který je pod kontrolou
německých tajných společností a SS?
l Existují v galaxii dráhy, kterými lze cestovat?
l V současné době zažíváme nárůst podivného
pohybu v naší galaxie a nestojí za tím sofistikovaní mimozemšťané, kteří nám pomáhají přežít
a porazit temnotu na Zemi?
l Lze cestovat časem a umožnilo by nám to
více se dovědět o minulosti a budoucnosti?

Jasone, vaše kniha Můj otec byl
MiB způsobila v prvním týdnu
po vydání obrovský rozruch.
Tisíc knih, které jsme společně
podepsali, zmizelo do 24 hodin
a všech pět tisíc výtisků bylo
vyprodáno za deset dní. Jak si
vysvětlujete tak velký zájem?
Myslím, že se o taková témata
zajímá hodně lidí, kteří chtějí
vědět, zda jsme ve vesmíru sami.
Podle mých zkušeností na to lze
jednoznačně odpovědět „ne“!
Podle mého názoru byli mimozemšťané na Zemi vždycky –
a my sami jsme nějakým způsobem jejich potomky. Z četných
zpráv z různých oblastí hraničních
věd není tak těžké si vytvořit
obrázek, které informace před
námi elity skrývají a proč jsou tak
nebezpečné. Kromě toho stále
více lidí pociťuje neuvěřitelnou
změnu, kterou procházíme, a klade si otázky, na které již mainstream nemůže odpovědět.
Vaše kniha pravděpodobně
obsahuje nejbláznivější fakta,
která najdete na knižním trhu.
Tvrdíte, že váš otec byl

součástí organizace zabývající se
problematikou mimozemšťanů –
konkrétně přítomností různých
skupin mimozemšťanů na Zemi,
která podle jejich názoru musí být
před veřejností utajována, a proto
svědci UFO veřejnost zastrašují.
„Běžný občan“ zná pouze hollywoodské filmy s Willem Smithem.
Je opravdu taková skutečnost?
Podle mých zkušeností nyní mohu na
tuto otázku jednoznačně odpovědět
„ano“. Nebyli to jen tito muži, s nimiž
jsem se setkal v posledních několika
letech – můj otec a jeho kolegové –,
ale různí lidé, kteří ke mně přišli
z těchto kruhů a vysvětlili mi určité
souvislosti. Teprve potom se mohla
tato kniha objevit. Samozřejmě bych
s tím nápadem nepřišel. Jak jsem
řekl, podle mých zkušeností jsou MiB
velmi spojeny s tajnou vládou a lóžemi. Že určitá tajemství musí být
chráněna, vidíme i v různých jiných
oblastech společnosti. Pouze zde
však jde o největší možné utajení.
Elitní kruhy si myslí, že většina lidí by
se nedokázala s těmito poznatky
vyrovnat. To platilo tak zhruba před
třiceti, čtyřiceti lety. Od té doby však
bylo natočeno mnoho filmů a vyšlo
spousty knih o těchto tématech a lidstvo se pomalu připravuje na neuvěřitelná odhalení a ten okamžik se
pomalu blíží. Pro mnohé však bude
těžké uvěřit, že jde o reálná fakta
a nejnovější vědecké poznatky.
Žijeme už ve zcela novém světě.

l Neexistuje žádný „chybějící článek“ - chybí
celý řetězec! Nikde nebyly nalezeny fosílie
přechodné formy!
l Nové důkazy ukazují, že nikdy nedošlo
k evoluci, ale naopak k decentralizaci!
l Lidé a dinosauři skutečně žili na Zemi
současně!
l Nové zkoumání DNA ukazuje, že lidstvo
je záhadným hybridním druhem!
l Naše DNA obsahuje inteligentně navržený kód
z vesmíru – tajemství vždy bylo „v nás“!
l Zemi již dlouho navštěvovali mimozemšťané –
a někteří stále žijí, byť se skrývají!
l Staří bohové byli mimozemšťané a současně
zakladatelé naší současné civilizace.
l Proč chtěly vědecké instituce vymyslet
zavádějící představu o pravěku a jakou roli
v tom hraje zednářství?
l Až donedávna v Americe existovala prastará
kultura obrů, která byla záměrně vymýcena!
l Byla nalezena skutečná Noemova archa,
ale proč se ji lidé pokusili zničit?
l Nové, senzační názory na tajemný druh
lidských dlouhých lebek!
l Pravda o Yettim, nesmrtelných pánech
z Himalájí a hraběti Saint Germain!
l Existují stroje, které umožňují dívat se v čase jeden měl Nostradamus!
l Whistleblower a hlášení o návštěvách civilizací
z Vnitřní Země (Dutozemě)!
l Na různých skrytých místech světa jsou
zapečetěna ložiska dávných civilizací – jsou
zde také uchovány veškeré znalosti a stroje
starověku!
l Bývalý vojenský člen s bezpečnostní
prověrkou na Přísně tajné pro oblast kosmonautiky vypráví o největších tajemstvích světa
a o návratu Anunnaki (sumerského božstva)
z planety X!

Popisujete zážitky svého otce a jeho přátel. Hlavní částí knihy je však výzkum, který dokazuje, že to co
vám otec svěřil, se zakládá na pravdě. Týká se to také třeba cestování
časem. Myslíte, že tomu uvěří dostatek čtenářů?
Ano, i když si uvědomuji, že mnoho z toho, k čemu jsem dospěl, se blíží
science fiction. Uvidíme, že většina bude v následujících letech odhalena
nebo potvrzena oficiálním vědeckým výzkumem. Dlouho jsem přemýšlel,
jak přesvědčit čtenáře o správnosti mých tvrzení. Proto jsem na základě
vaší rady, doplnil shromážděný materiál o mnoho ilustrací a citací z různých
zdrojů.
Možnost cestování časem zmínil už Einstein v roce 1905, když ve své teorii
relativity, tvrdil, že čas v různě se pohybujících systémech se také mění při
různých rychlostech. Jeho teorie je taková, že potřebujete vesmírnou loď,
jejíž rychlost se blíží rychlosti světla. Pokud letíte vesmírem asi rok, na Zemi
uplyne nejméně deset let. Tato teorie tak již prokazuje možnost cestování
časem. Dokázáno to bylo rovněž experimentálně.

Vědci vždy čelili otázce paradoxů.
Pokud by v budoucnu mělo být
možné cestovat zpět v čase, cestující
v čase už tady byli. A to je přesně to,
co kniha popisuje. Už tu byli!
Zavedená věda s nejmodernějšími
počítači je nyní připravena vypočítat
tyto časové efekty. Tajné vojenské
technologie to však měly dokázat už
před desítkami let. Pro obyčejného
občana je samozřejmě těžké si
takovou věc představit. V současné
době však prožíváme nejrychlejší
technologický rozvoj všech dob a stávající teorie musí být neustále revidovány. Kromě toho jsou principy
cestování v čase v knize dostatečně
důkladně vysvětleny samotnými „cestovateli”
Soudí se třeba, že bibllická Noemova archa se našla v Arménii,
opravujete také evoluční teorii
vývoje lidstva. Řekněte nám k tomu pár slov...

Podle mého výzkumu svět, jak ho
známe dnes, je mladší než se soudilo. Evoluční historie lidstva je rozdělena do cyklů. Indové hovoří o tom,
že v současné době žijeme ve „čtvrtém světě“ a blíží se přechod
k „pátému světu“. Předchozí světy
představovaly cykly času, v nichž
došlo k zániku civilizací na Zemi –
myslím Atlantis, Lemuria, Mu a Hyperborea. Bohové, kteří přišli na Zemi
před mnoha tisíci lety, byli buď přeživší z Atlantidy nebo mimozemšťané
podobní člověku, kteří přišli naši
planetu kolonizovat nebo je sem
přilákalo nerostné bohatství. Vypadá to dokonce jako by pokročilé
mimozemské civilizace dohlížely na vývoj lidstva a několikrát potrestaly lidi
globálními katastrofami, protože sešli z božské cesty, zabloudili, a přestali
dodržovat zákony bohů. Biblická povodeň je údajně poslední z těchto katastrofických událostí, které úplně přetvořily zemský povrch.
Jedním z mimozemských národů, kteří se pravidelně vracejí na Zemi, jsou
takzvaní Anunnaki. Ti vytvořili moderní lidi podle svého modelu genetickou
manipulací. Existují o tom vědecké důkazy, o nichž se v knize také zmiňuji.
Někteří lidé byli před trestem bohů v podobě katastrofální povodně varováni.
Stavěli si archy, na nichž měli šanci přežít a zachránit i některá hospodářská
zvířata. Nejslavnější z nich je biblická Noemova archa! Dnes se stále hledá,
i když je už po staletí známá. Nachází se na hoře v Arménii! V posledních
letech se tam vypravily mnohé mezinárodní expedice, který poskytly
důkazy o existenci této archy. Bohužel to vše masové sdělovací prostředky
a významní archeologové zcela ignorovali! Proč chtěli skrýt tento senzační
objev? Kniha obsahuje i svědectví lidí, kteří viděli, jak se britští vědci

Jak to souvisí s cestováním
časem a hrabětem Saint
Germainem, o kterém také
píšete? Tvrdil, že je nesmrtelný, a bylo mnoho prominentních svědků, kteří potvrdili,
že se zdálo, že navenek
opravdu nestárnul?

Nostradamus

úmyslně pokusili zničit zbytky Noemovy archy, protože nezapadá do jejich
názoru o evoluční teorii!
A to už jste se zmínil o dalším žhavém tématu: evoluci člověka. Jaké
nové důkazy můžete poskytnout, že se lidstvo podle ní nevyvíjelo a co
to pro nás znamená?
Abych se posunul kupředu, musel jsem studovat vědecké spisy z 18. a 19.
století. V té době došlo k prudkému sporu mezi církví a prvními vědeckými
institucemi, které založili hlavně svobodní zednáři. Do té doby se tvrdilo, že
náš moderní svět se objevil po povodni a před ní existoval jiný, velmi záhadný svět. Bohové tentokrát lidi varovali, aby dodržovali jejich přikázání,
protože jinak by došlo k velké destrukci. Svobodní zednáři již věděli o starověké civilizaci Atlantidy a chtěli vytvořit novou Atlantidu prostřednictvím své
vlastní vědy, to je zhruba našimi moderními technologickými prostředky.
Podmínkou bylo zbavit se starých náboženských myšlenek, a tak vznikla
nová evoluční teorie! Dogmaticky byla propagována na všech školách
a univerzitách
světa a ani
dnes ji nelze
zpochybnit,
i když pro
ni neexistuje
jediný důkaz!
Tlak ve
vědeckém
světě je prostě
příliš velký.
Jak přesně se
to stalo, jsem
podrobně
popsal v knize.

Hrabě Saint Germain

Podle mých zjištění patří hrabě
Saint Germain, do skupiny nesmrtelných pánů, kteří určují
osud světa a jeho časové procesy a jejichž sídlo je na
Dálném východě. V odlehlých
klášterech Indie a Tibetu byla
zachována tisíciletá znalost
lidstva, která sahá až do dávné
minulosti, tj. do dob vyspělých
civilizací. Skupina nesmrtelných si cení tohoto starodávného poznání a dokonce má tajné fondy plné
stále funkčních strojů předků! Jeden pravděpodobně plánuje poskytnout
lidstvu zpětný přístup k těmto znalostem, a to ve správný čas, konkrétně na
začátku nadcházejícího nového věku. Mezi tyto záhadné stroje patří technologie, díky nimž lze vidět v čase, a proto okultní zasvěcená bratrstva
věděla v předstihu o budoucím vývoji ve světě a připravila vše pro konec
aktuálního časového cyklu! Sám Nostradamus vlastnil jednoduchou podobu
takového zařízení a použil ji k pohledu do budoucnosti.
Jaký je tedy vývoj?
Zemi obývala vysoce rozvinutá civilizace, která žila na dnešních kontinentech potopených v moři. Tyto duchovně pokročilé bytosti věděly, že ve
vesmíru existují posvátné zákony, s nimiž se musí celý život vyrovnávat.
Věděly, že hmotný vesmír je pouze světem iluzí a stanovily si za cíl
postoupit za hmotnou rovinu, a tento proces nazvali „vzestup“. Na konci
každého 26 000 letého cyklu se naše sluneční soustava přesune do oblasti
galaxie, kde dochází k energetickému nárůstu. To přinese změnu věku
a umožní mnoha lidem dokončit svůj vývoj na této planetě a přesunout se
do jiných oblastí. Na konci každého hlavního cyklu došlo k periodické
globální kataklyzmě, tedy živelné pohromě, během níž byla většina
dosavadních poznání zničena. To vše se předpokládalo už dávno, ale nyní
je brzy na poslední konfrontaci mezi silami dobra a zla!
Kniha končí velmi smířlivými tóny s mnoha duchovními aspekty. Jak
vidíte naši budoucnost, budoucnost Země?
Myslím, že vstupujeme do kritické fáze vývoje člověka: krize kamkoli se
podíváte. Osobně jsem dostal nabídku přestěhovat se do zahraničí nebo do
velkého systému bunkrů, protože moje kontakty tvrdily, že občanská válka
nevyhnutelně přijde. Doufejme, že to tak není. Určitě ale dojde k velkým
změnám a brzy už nic nebude tak, jak jsme na to byli zvyklí. Technický
rozvoj bude pokračovat skokově a svoboda lidstva se ocitne v ohrožení.
Když čtete tento rozhovor, pochopíte, proč jde o tak citlivé téma! Ale já tady
nechci prozradit příliš mnoho, protože čtenář by si měl znovu vytvořit vlastní
úsudek! Věřím, že tato kniha vychází ve správný čas a možná způsobí
kontroverzi, ale lidé mají právo konečně znát celou pravdu!
(Ze zahraničních pramenů, kráceno a upraveno)

Kniha Christina 1 Dvojčata
zrozená jako světlo pojednává o mimořádném vývoji
dnešní šestnáctileté
Christiny, která se narodila
s velmi rozšířeným
vědomím. Matka Bernadette
Meier (Dreien) vypráví
příběh o Christinině neobvyklém narození, dětství
a mládí do 16 let.
Jak odpovíte na otázku, na co
myslí vaše dcera Christina?
Podle odborníků patří k mladé generaci evolučních myslitelů. Prostřednictvím svého vícerorozměrného vnímání vidí věci z celkového
pohledu a ohromuje vysokou etikou,
moudrostí a mírem.
Kdy jste si uvědomila, že Christina
je jiné dítě?
Těhotenství, narození a dětství byly
mimořádné, záhadné, ale také úžasné. Ve věku 13 let se ukázalo, že se
v Christině skrývá velké množství
talentů a vynikala znalostmi studijní
látky několika fakult, přestože na nich
nikdy nestudovala.

Christina patří
k nové generaci
mentálně
nadaných,
evolučních
myslitelů, kteří
vnímají naši
existenci jako
komplex kvantové
fyziky,
neuropsychologie
a spirituality.

Když jste to zjistila, znejistila jste
nebo se dokonce zděsila?
Byly různé fáze. Dlouho víme, že je
to její životní cesta a že ví, jak s ní
dobře zacházet.
Jaké byly reakce na knihu
„Christina 1 – Dvojčata zrozená
jako světlo“?
Velmi pěkné. Kniha pulsuje životem,
ale také čelí zázračným jevům a dotýká se mnoha duchovních úrovní.
Zaznamenala jste také nějaké
negativní reakce?
Ani jednu. Ale pro někoho může být
obsah neuvěřitelný.
Plánují se v důsledku těchto
reakcí představení nebo prezentace?
Ano, chystáme denní semináře
v Curychu, Greifensee, Wattwilu,
Basileji, Bernu a Vídni. Kromě toho
může kniha přispět svou vizí
k různým projektům ve školách
a zajímavá může být vlastně pro
všechny děti, když jim ji rodiče
koupí. A i oni se mohou inspirovat,
jak přispět k ochraně životního
prostředí, dovědět se něco o bydlení, energetické náročnosti a pod.

Podstata života
je jako láska,
vypadá jako
krása a zní
jako pravda.

Kniha popisuje lepší budoucnost pro svět a lidstvo. Klade
si opravdu takové cíle?

Ano, je to velmi důležité, i když
se může zdát, že je to v ostrém
kontrastu s tím, co se právě
děje na naší planetě.
Jsme v globálním přechodu,
a Christina apeluje na zachování rovnováhy moci. Pro někoho může být její výklad
složitý, ale v podstatě jde o to,
aby každý jednotlivec přispěl ke zdravému vývoji nejen v bezprostřední
blízkosti kolem sebe, ale na celém světě. Na minulost se nelze dívat
konvenčním způsobem, protože právě toto myšlení nás zavedlo do nynějších slepých uliček.
Jaké povinnosti na sebe Christina bere?
Christiny hlavní povinnosti, z nichž vychází, jsou obsaženy v pojmech:
svoboda – pravda – láska. Tyto tři základní pojmy jsou zásadní pro osobní
a kolektivní rozšíření vědomí, zodpovědnosti a tedy udržitelný mír. Tomu

chce přispět, i když
by to mohlo znít moc
pateticky. Nehledejte v tom ani bezobsažnou frázi. Lépe
vyjádřit to nedovedu.
Vy osobně věříte
v život po smrti?
Ano, stejně jako
Christina, která popisuje reinkarnační
proces v naší knize
lehkým způsobem,
aby byl pochopitelný
pro nejširší vrstvy
čtenářů.

Protože jsme lidské
bytosti, učíme se
porozumět tomu,
co to znamená
měnit se láskou
a skrze lásku, žít
s pravdou a myslet
se svobodou.

Vaše dcera přišla
na svět s velmi
rozšířeným vědomím. Dá se ještě nějak rozvíjet a je možné obdobnou vlastnost získat
i v pozdějších letech?
Ano. Každý si může rozvinout svůj vlastní potenciál, ale u dnešních dětí mi
to připadá mnohem jednodušší, protože většina z nich se s rozšířeným
vědomím již narodila.
Co dělá Christina po ukončení povinné školní docházky?
Na akedemii v Lucernu studuje holistickou psychologii. Kromě toho se
podílí na veřejných vystoupeních a projektech a pracuje na své první knize.

(Ze zahraničních pramenů)

Letošní ročník, který je zaměřený na krásu, doprovází obraz Josefa Šímy Dáma v lóži

Začíná
Festival spisovatelů
Vystoupí Michael Cunningham
nebo Germaine Greerová

S Michaelem Marchem a Vlastou Brtníkovou
o letošním ročníku festivalu současné literatury.
Má motto: „Krása spasí svět“.
Festival spisovatelů Praha založil americký básník
Michael March.
Původní festival vznikl v sedmdesátých letech
v Londýně, po Sametové revoluci v roce 1989 se
přestěhoval do Prahy. Za dobu své existence
přivezli organizátoři do Prahy taková esa světové
literatury, jako je například William Styron (Sophiina
volba), Salman Rushdie (Satanské verše), Margaret
Atwoodová (Příběh služebnice), nebo Irvine Welsh
(Trainspotting).

Každý z ročníků festivalu má své vůdčí motto. Proč jste
letos zvolili zrovna „Krása spasí svět“?
Michael March: Žijeme ve světě, kde krása představuje
přirozenou obranu proti zlu. Jsem básník, vnímám to velmi
citlivě.
Vlasta Brtníková: Intelektuálové často nemají v životě
místo, jaké by si zasloužili. Kdykoliv si zapnete televizi nebo
otevřete noviny, slyšíte pouze zástupce establishmentu.
Ústřední myšlenkou existence festivalu je tedy dát
spisovatelům možnost vyjádřit se k současnému dění ve
světě. Letošní téma „Krása spasí svět” vychází z myšlenek
Simone Weilové. Této výjimečné ženě je festival dedikován.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SPISOVATELŮ PRAHA
Festival probíhá od 16. do 20. října na několika místech
v Praze. Dlouholetá existence festivalu (26 let)
přispěla k vytvoření společenské platformy pro
navázání přetržené kontinuity kulturně-společenského
života. Festival jako instituce zprostředkovává mezinárodní tvůrčí uměleckou činnost a umožňuje zpřístupnění literární tvorby široké veřejnosti. Představuje
laureáty Nobelovy ceny a dalších významných cen,
největší světové autory a myslitele, a posiluje jejich
dialog především s mladou generací.

Pro koho je festival určen?
Logicky by člověk očekával
spisovatele, vydavatele, běžné
čtenáře… ale ve vašem případě
má celá akce daleko širší záběr.
VB: Literatura může stát mimo čas a
prostor, ale ne spisovatelé. Ti nemohou psát ve skleněné láhvi, čerpají
ze života. Diskuze o poslání a existenciální náplni literatury jsou velmi
komplikované, a festival právě hranice
konkrétních lite-rárních děl přesahuje.
Festival je určen široké veřejnosti, všem,
které zajímá, jakým způsobem nahlížejí
dění ve světě právě spisovatelé. Festival
dává možnost nevšedního zážitku setkání
s autory. Máte možnost jim klást otázky,
diskutovat s nimi, nebo s nimi jít do sporu.
Jedním z letošních hostů je David
Zábranský, autor knihy Logos, a lidé se
mohou ptát, co ho vedlo k napsání této
rozporuplné knihy. Přijede také Michael
Cunningham, autor knižní předlohy ke
slavnému filmu Hodiny s Meryl Streepovou, Nicole
Kidmanovou a Julianne Mooreovou, takže se můžete ptát,
jak je spokojen s režisérovou interpretací své knihy. Film je
promítán ve spolupráci se společností Cinergy a v kině
Světozor jsou vstupenky beznadějně vyprodané.

Proč? Umělci přece prosazují
svobodnou diskuzi...
VB: Chtěla bych zdůraznit, že
Greerová byla pozvána na Festival
spisovatelů, aby diskutovala o kráse.
Toto téma je jí velmi blízké a zabývá
se jím ve všech svých akademických
publikacích i veřejných vystoupeních.
Je vhodné na veřejném fóru
probírat i taková hraniční témata?
VB: To je hodně složitá otázka. Příjezd
Greerové způsobil nevoli právě v LGBT
komunitě, ale my přece nemůžeme ve
jménu svobody myšlení a slova potírat
svobodu myšlení a slova.
MM: Záleží to také na kontextu a historické
době. Na konci šedesátých let byla umlčována levice, dnes je to pravice. Pokud se
bavíme o tématech, které jsou hrozbou pro
společnost nebo které mohou vyvolat
násilí, musíme být velmi opatrní. Myšlenka
svobody slova je ale velice silná, odpověď
tedy zní: ano, musíme o tom diskutovat.

Čím byste chtěli na festival přilákat běžného čtenáře?
VB: Festival má široký záběr. Není to jenom čistá literatura
nebo samotní spisovatelé vytržení ze světa, festival je
zasazen do kontextu světového dění. Je navíc formálně
obohacen o světelné performance, diskuzní fóra, promítání
Které další literární hvězdy na festival přijedou?
souvisejících filmů. Na festival letos přijíždí například dva
VB: Například Junot Diaz, který získal Pulitzerovu cenu za významní producenti James Gabbe se svým filmem To the
knihu Krásný, leč divuplný život Oscara Wajda. Autor byl Mountain Tops a Sandy Gotham Meehan. Michael
dokonce členem rady, která Pulitzerovy ceny uděluje. Měl Cunningham si zvolil Prahu k premiérovému čtení svého
však problémy, byl obviněn z #metoo, ale obvinění se ukáza- románu Glory. Spisovatelé vystupují v televizních pořadech,
lo být nepravdivé.
poskytují rozhovory českým i zahraničním médiím. Festival
Přijede také Germaine Greerová, která je součástí druhé má velký společenský přesah do kultury nejen hlavního
vlny feminismu. V šedesátých letech obrovsky podnítila města Prahy, ale i přesto není zrovna v přízni grantové koemancipaci žen, dnes je však ve sporu s představiteli LGBT mise hlavního města Prahy.
komunity díky svým názorům na transgender osoby, čímž
Zdeněk Strnad
https://www.flowee.cz/floweecity/styl/7286-zacina-festival-spisovatelu-vystoupi-michaelvyhranila proti #metoo.
cunningham-nebo-germaine-greerova
Více a program na:
http://www.pwf.cz/index.php?lang=1

