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Sharon Bolton
TEMNÉ ŘÍČNÍ PROUDY
Mladá policistka Lacey Flintová si je velmi dobře vědo-
ma, jak může být Temže nebezpečná – přesto na řece bydlí, pracuje a navzdory všem va-
rováním v ní i plave. Podařilo se jí zotavit z traumat uplynulých měsíců a snad poprvé 
v životě má pocit, že by mohla být šťastná. Mýlí se.
Za horkého letního dne zahlédne na vodě mrtvé tělo. Lacey slouží u námořní jednotky
Metropolitní policie, a proto ví, kolik tragických úmrtí má řeka na svědomí. Všechny
instinkty jí ale napovídají, že tento případ je jiný. Kdo byla ta žena a proč je pečlivě
zahalena do bílého pohřebního roucha? Proč má Lacey neodbytný pocit, že komusi
záleželo na tom, aby mrtvou ženu spatřila? Nalhává si to, anebo někdo opravdu slídí
kolem jejího hausbótu?
Inspektorka Dana Tullochová by to nikdy nepřiznala, ale pro záhadnou Lacey má slabost,
i když se jí neustále vměšuje do vyšetřování toho podivného případu utonulé ženy. Dobře
ví, jakým peklem si bývalá kolegyně prošla, a tak jí jen velmi nerada informuje o hrozícím
nebezpečí. Ale Lacey už tuší, vlastně ví, že kolem její lodi se pohybuje vrah a nechává jí
dárky, které by raději nikdy nedostala...

Překlad: Martin Verner
Vázaná, 496 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-274-3  

https://www.dominoknihy.cz/napeti/temne-ricni-proudy

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

Zhluboka se nadechni. Zadrž dech. 
A vydrž co nejdéle…

AUTOGRAMIÁDA  AUTORKY
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Vrah
Přečerpávací stanice stojí kousek od
nábřežní zdi řeky Temže protékající
Londýnem, poblíž rozhraní dvou čtvrtí
– Rotherhitheu a Deptfordu. Vypadá
jako žena na plese, která se už dávno
vzdala naděje, že ji někdo vyzve 
k tanci. Na malé hranaté stavbě
spočine pohledem málokdo, a ti, kdo
kolem ní dennodenně projíždějí nebo
procházejí, ji už ani nevnímají. Stojí
tam odnepaměti stejně jako silnice,
vysoká nábřežní zeď či pěšina na
břehu. Žádný skvost, nic, co by stálo
za povšimnutí. K širokým dřevěným
dveřím v jedné z bočních stěn nikdo
nechodí a už vůbec nikdo z nich nevy-
chází. Všechna okna jsou zabedněná
prkny a zatlučená pořádnými hřeby.
Snad jen náhodný chodec, který
prochází po pěšině na říčním břehu, si může všimnout, že budo-
va je vystavěna ze šikmo kladených cihel po vlámském způsobu
a vzor zdobící plochou střechu vytváří nenápadný, ale elegantní
dekor.
Přesto se někdo našel. I když střecha je nad úrovní běžného
zorného pole, po nejbližší silnici nevede žádná autobusová linka
a provoz na řece se odehrává pochopitelně ještě níž. Takže nikdo
odtamtud nevidí, že světle šedá budova je ozvláštněna pravidel-
nou vazbou z bílých cihel ve vzoru rybí kosti a diagonálně
kladenými přisekanými kusy kamene. Viktoriánský styl vyžadoval
dekor vždy a všude a architekti jej neopomněli uplatnit ani na této
bezvýznamné stavbičce, i když někdo by jistě vyzdvihl její
důležitost vzhledem k původnímu účelu. Přečerpávací stanice tu
vznikla proto, aby čerpala splaškovou vodu z níže položených
území v Rotherhitheu a vypouštěla ji do Temže.
Kdysi přispívala k čistotě zdejších ulic, ale jak postupně vznikala
výkonnější zařízení, jednoho dne se stala nepotřebnou. A kdyby
kolemjdoucí byli ještě zvídavější a nahlédli by dovnitř, zjistili by, že
interiér je mnohem větší – podobně jako ve vesmírné stanici
budoucnosti –, než by se zdálo podle rozměrů stavby zvenčí.
Nejméně polovina přečerpávací stanice totiž leží pod úrovní
terénu. Prkny zatlučená okna a široké dřevěné dveře se nacháze-
jí v úrovni prvního patra, ve zdech vysoko nad podlahou.
Abyste se k nim dostali, museli byste vystoupat po železném
schodišti a projít po galerii, která vede po vnějším obvodu celého
vnitřního prostoru.
Veškerá technologie byla demontována už před dlouhou dobou,
ale zdobné prvky zde zůstaly. Kdysi karmínová barva sloupů
podpírajících střechu postupně vybledla a proměnila se v ne-
výraznou červeň. Na hlavicích podpěr jsou stále vidět spletence
tudorovských růží, ačkoliv už dávno bělostně nezáří.
Hladký povrch zdiva pokrývá plíseň, přesto kvalitu cihelné vazby
nenarušuje. Každý, kdo by měl to štěstí do čerpací stanice na-
hlédnout,

musel by ji považovat za architekto-
nický skvost, který by jinde chránili 
a pyšnili se jím.
V tomhle případě tomu tak není.
Stavba je už dlouhá léta v soukro-
mých rukou a tyto ruce nemají nej-
menší zájem, aby se cokoliv měnilo.
Tyto ruce nezajímá ani cena nemovi-
tosti nacházející se v blízkosti měst-
ského centra, byť by dosahovala výše
milionů liber. Tyto ruce touží po jedi-
ném, a to, aby stará přečerpávací sta-
nice sloužila výhradně jejich výsost-
ným zájmům.
A také se ukázalo, že se z ní stalo
ideální místo k ukrytí mrtvého těla.
Uprostřed jsou tři kovové pulty, každý
zhruba ve velikosti nízkého jídelního
stolu. Na tom, který stojí nejblíže vý-
pustního potrubí, leží mrtvá žena.
Vrah namáhavě dýchá po lopotě, s ja-

kou ji na stolec vytáhl. Z obou crčí voda. Mrtvá žena má velmi
dlouhé černé vlasy. Lepí se jí k obličeji jako chaluhy na trup pře-
vráceného člunu při odlivu.
Po nebi pluje úzký srpek měsíce, tak úzký, že připomíná jen větší
řasu, ale dovnitř dopadá trochu světla z lamp na nábřeží.
Spolu s mdlou mihotavou září z několika olejových luceren
zavěšených v obloucích klenutých stěn to však stačí.
Když se jí trochu svezou vlasy, vykoukne pod nimi krásná bledá
tvář. Vrah vzdychne. Když nemají potlučený obličej, je to vždycky
snazší. Rána na krku je sice děsivá, ale tvář je netknutá.
Má zavřené oči, a to je taky dobře. Oči totiž ztrácejí lesk hrozně
rychle. Cítí to zas, ten hluboký smutek. Lítost – vhodnější slovo
vraha doopravdy nenapadá. Ty dlouhonohé dívky s rozevlátými
vlasy jsou tak rozkošné. Proč je balamutí příslibem pomoci 
a bezpečí? Proč žije pro ten okamžik, kdy se záblesk naděje 
v jejich očích mění v děs?
Tak dost. Musí tělo vysvléct, omýt a zabalit. Do rána ho tu může
nechat a zítra je vhodí do řeky. Prostěradla, nylonovou šňůru 
i závaží má připravené.
Žena je brzy nahá; bavlněná tunika a kalhoty šly dolů raz dva,
obyčejné spodní prádlo jakbysmet.
Ach, je tak krásná. Štíhlounká. Má dlouhé nohy; malá oblá ňadra.
Dokonalou světlou pleť. Vrahovy silné prsty přejíždějí po jejích
pevných stehnech, pokračují přes drobnou kolenní čéšku až 
k bezchybně tvarovaným lýtkům a holením. Chodidla s elegantně
klenutým obloukem, štíhlé růžové prsty s oválnými nehty.
I ve smrti je zosobněním nedostižné krásy a ženství. Zachroptění.
Pak ledová ruka pevně sevře vrahovu paži.
Žena se hýbe. Není mrtvá. Má otevřené oči. Není mrtvá.
Kašle, sípe, tápe rukama po kovovém pultu, snaží se posadit. Jak
je to možné? Vrah málem omdlí leknutím. Hledí na něj černé oči
rozšířené děsem. Z úst jí mezi bledými rozpraskanými rty
vychrstne další chlístanec říční vody.
Z úst, která už nikdy neměla promluvit. ...
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Co vás nutí psát o brutál-
ním zločinu?
Domnívám se, že nejúspěš-
nější autoři jsou ti, kteří píší
takové knihy, které by sami
rádi četli. Nikdy jsem nebyla
velkým fanouškem tradiční
detektivky. Miluji temnou,
hrůzu nahánějící atmosféru,
situace, v nichž běžná pravid-
la neplatí a cítíš, že se kaž-
dou chvíli může stát něco
děsivého (a obvykle se tak
stane). Ale příběh musí mít
vnitřní logiku a nesmí mu chybět věrohodné vysvětlení.
Když dostanete nápad na román, co upřednostíte: místo
nebo děj? 
Na to asi jednoznačně neodpovím, nelze to od sebe oddělovat.
Ale poměrně často je to místo. Miluji řeku Temži, ráda také obje-
vuji mně méně známá místa kolem Greenwiche, Deptfordu 
a Rotherhithe. Jsou naprosto fascinující, takže není ani žádným
překvapením, že mají tolik místa v mých románech. Samozřejmě
hodně záleží na příběhu, věnuji spoustu času vymýšlení záple-
tek a dějových zvratů.
Jak píšete, vymyslíte nejprve kostru příběhu, nebo se jím
necháte unášet a rozuzlení přijde jakoby samo o sobě?
Mé knihy jsou poměrně složité. Abych alespoň pravděpodobně
věděla, jak komplikovaný příběh dopadne, musím mít přinej-

menším nástin děje. Obecně
platí, že čím víc mohu plá-
novat dopředu, tím snazší je
pak samotné psaní. Ale bo-
hužel můj mozek nemá ta-
kovou kapacitu, aby udržel
celou dějovou linii, takže
často narážím na hluchá
místa a musím se rozhodo-
vat, jak pokračovat.
Co byste doporučila začí-
najícím autorům krimi? 
Aby si rychle vytvořili první
námět knihy. A pak nena-

slouchali pochybovačným hlasům, že je to nesmysl, že taková
myšlenka nikdy nebude fungovat, že je třeba všechno hodit do
koše a začít psát něco jiného. Aby se nenechali odradit, a praco-
vali dál na rukopisu, neexistuje žádná jeho část, která by nešla
vylepšit.
Které autory jste si oblíbila? 
Především Stephena Kinga. Vyniká nejen působivou před-
stavivostí, ale i skvělým jazykem. Když se začtu do některé 
z jeho knih, cítím, že jsem v přítomnosti mistra. Dále mezi mé
oblíbené patří Joanne Harris, J. K. Rowling, Thomas Harris, Dan
Brown a Tess Gerritsen. Z nových autortů, o nichž si myslím, že
mají obrovský talent, to jsou Ariana Franklin, Simon Beckett 
a Tom Cain.

(Ze zahraničních pramenů)

Sharon Bolton vyrůstala v hrabství Lancashire a její
raná kariéra zahrnovala příliš mnoho aktivit, z nichž
některé jí dnes uvádějí do rozpaků. Všech svých
mladistvých aktivit se ráda vzdala, aby se mohla stát
matkou a spisovatelkou (v tomto pořadí).
Její knihy byly nominovány na všechny významné
literární ceny, určené pro autory detektivek 
a thrillerů. Mnohé z těchto nominací proměnila ve
vítězství, včetně mety nejvyšší, zisku prestižní ceny
Dagger in the Library. Kolegové ze spisovatelské
branže o Sharon Bolton hovoří bez výjimky s velkou
úctou – za všechny ocitujme Tess Gerritsen: „S. J.
Bolton mění tvář krimirománu, jak jsme ho znali
doposud.“

Miluji
temnou
atmosféru...
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Série Lacey Flint 

Samostatné romány 

V NAKLADATELSTVÍ DOMINO
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Suzanne Carreiro
peS, KteRý Jedl laNýŽe
víte, co jsou „nahaté“ ravioly, jak se dělá „svaté víno“ a jak
chutná scottadito neboli „spálený prst“? proč je lepší
kupovat králíka i s hlavou a co to znamená, když mají
těstoviny „duši“? Kde je hlavní město cibule a jaký
moučník upekly ženy z assisi umírajícímu svatému
františkovi? americká autorka S. Carreiro toho o kulinář-
ských tajemstvích italské umbrie ví ještě mnohem víc. Její
kniha je nejen kuchařkou, ale i cestopisem plným chutí 
a vůní, průvodcem po restauracích, vinařstvích, polích,
sadech a zahradách, i vzpomínkami na lidi, které v tomto
starobylém kraji potkala. 
pomáhala jim sklízet šafrán, lisovat víno, vyrábět prosciut-
to, vypravila se na divoký chřest, na lov lanýžů, slavila 
v umbrii vánoce i další svátky – a sepsala pro vás všech-
no, co se naučila, včetně mnoha užitečných italských slo-

víček a hlavně desítek podrobně popsaných receptů a návodů.
překlad: alena Heroutová
flexi vazba, 400 stran, 398 Kč, eaN: 9788025724927

https://www.kosmas.cz/knihy/226677/pes-ktery-jedl-lanyze/

Sofija Kordić 
Hypofýza v exilu
Román Hypofýza v exilu je zajímavý jak obsahem, tak
formou. ve vyprávění hlavní hrdinky Mii se prolínají tři
vzájemně provázaná témata – šokující prožitek války 
v Jugoslávii, uprchlická zkušenost a komplikované snahy 
o početí dítěte. Českému čtenáři nabízí Sofija Kordić dů-
věrně známé prostředí prahy 90. let s jeho klubovou scé-
nou, nadšením z dříve nedostupných kulturních zážitků
(jako byl třeba koncert pink floyd na Strahově v r. 1994),
ale i projevy nesnášenlivosti a xenofobie, ať už jde o silác-
ké projevy skinheadů, nebo pohled svrchu na „Jugoše“.
formálně i obsahově pak románu dodávají na zajímavosti
dopisy Miiných kamarádek z anglie, izraele a Bělehradu,
jež plní hned několik funkcí – jednak zprostředkovávají širší
pohled na situaci v Jugoslávii i její vnímání ve zbytku
světa, jednak si díky nim čtenář snáze dokáže představit,

jaké to je, když se člověku rozpadne svět i se všemi mezilidskými vazbami. 
Reakce na takové vykořenění jsou různé, v Miině případě mysl, neschopná se vyrovnat 
s realitou války, ovlivní tělo – hypofýza přestane produkovat ty správné hormony, a brání
tak početí, protože jak seslat dítě do světa, který přestal dávat smysl? v další dějové linii
tak sledujeme Miinu anabázi po klinikách asistované reprodukce, vzepětí naděje i násled-
ná zklamání. 
Hypofýza v exilu nejen zprostředkovává, ale i vzbuzuje silné emoce a nutí čtenáře k pře-
mýšlení a přehodnocování zažitých představ. 
překlad: Jakub Novosad
Brožovaná, 240 stran, 268 Kč, eaN: 9788025724781

https://www.kosmas.cz/knihy/241350/hypofyza-v-exilu/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde
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Francis Scott Fitzgerald
Na prahu ráje
Na prahu ráje, dokonale vystavěný román – vý-
křik vytrysklý ze srdce třiadvacetiletého F. S.
Fitzgeralda – katapultoval autora k literární slávě
a určil jeho další životní osudy: Když se na
obzoru objevil komerční úspěch, rozhodla se jeho
milovaná Zelda, že nezruší zasnoubení. Vezmou
se za osm dní po vydání knihy.

autobiografický román líčí intelektuální, duchov-
ní a erotické zrání příliš romantického mladého
hrdiny v třpytivém zlatém věku jazzu dvacátých
let. Zároveň v něm nacházíme nadčasový příběh
energického, hledajícího mládí a jeho nedůvěry 
k ostatnímu světu. Neodolatelné vyprávění ko-
lísající mezi něhou a cynismem se upíná k nevy-
čerpatelné, třebaže tolikrát zrazené mladistvé ví-
ře v budoucnost, v přízeň času a osudu – to vše 
s intenzitou, která řadí Fitzgeralda mezi největší
světové spisovatele.

překlad František Vrba

Vázaná, 352 stran, 268 Kč, ISBN: 978-80-7335-536-4, eaN: 9788073355364

https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=702Zakoupit můžete zde

Životopis a citáty z rozhovorů s autorem na následujících stranách
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F. Scott Fitzgerald, úplně Francis Scott Key
Fitzgerald, se narodil 24. září 1896 v  St. Paulu 
v Minnesotě – zemřel 21. prosince 1940 v Holly-
woodu.
Fitzgerald pocházel z rodiny irských přistěhovalců,
Otec přišel do USA po občanské válce. Jeho
bratranec Francis Scott Key je autorem slov písně
„The Star-Spangled Banner“, která se později stala
americkou hymnou. Od mládí vynikal intenzivní
romantickou představivostí, kterou nazýval zvýše-
nou citlivostí k životním výzvám, které se snažil za
všech okolností naplňovat. Studoval v New Jersey,
kde se rozvinul jeho literární talent. Pokračovat ve
studiu se rozhodl na Princetonské univerzitě. Stal
se významnou postavou v literárním životě univer-
zity a navázal celoživotní přátelství s Edmundem
Wilsonem a Johnem Pealem Bishopem. Brzy za-
ujal vedoucí postavení ve významném Triangle
Clubu. Prožil tu rovněž intenzívní lásku k mimo-
řádně krásné Ginevry King. Když jeho city kra-
savice neopětovala, odjel z Princetonu. Vrátil se
sem ale další podzim. Své někdejší postavení se
mu však už nepodařilo obnovit. V listopadu 1917
odešel do armády. V červenci 1918, když byl
přemístěn do blízkosti hlavního města Alabamy
Montgomery, se setkal se Zeldou Sayre, dcerou
soudce Nejvyššího soudu v Alabamě. Zamilovali
se do sebe a při prvním vhodném okamžiku začal
Fitzgerald hledat stálé zaměstnání, aby si mohl
Zeldu vzít. Získal místo v reklamní agentuře za 90
dolarů měsíčně. 

a břemenem americké
„nevinnosti“. Nesoulad 
v jejich představách je leit-
motivem románu, jenž
přezkoumává romantický
ideál mámivého „zeleného
světla“ – oné „šílené, vzru-
šující budoucnosti, která
před námi rok za rokem
ustupuje“ – a posléze ho
nemilosrdně obětuje na
oltář mýtu o věčné lásce.
Fitzgeraldovo působivé
zpracování meziválečné
podoby amerického snu
přinášíme v novém, mo-
derním překladu.
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Velký Gatsby
Vrcholné dílo z dob největ-
šího flámu v dějinách
USA, který Francis Scott
Fitzgerald označil za „ja-
zzový věk“ a sám do něj
vydatně přispěl mnoha
soukromými improvizace-
mi a pocity „ztracené ge-
nerace“, přináší milostný
příběh z lepší společnosti.
Selfmademan Jay Gatz
řečený Velký Gatsby i kra-
savice Daisy Buchanano-
vá pronikli v éře prohibice
do těchto sfér každý po
svém a tak se vyrovnávají
i s novým životním stylem
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Na jaře roku 1920 mu vyšel první román Na prahu
ráje, který začal psát už v Princetonu. Další
významnou událostí v jeho životě byla svatba se
Zeldou.
V románu Na prahu ráje odhaluje novou morálku
mladých, což přineslo Fitzgeraldovi mimořádnou
popularitu. Sláva mu otevřela dveře do prestižních
literárních časopisů, jako například The Saturday
Evening Post. Tato náhlá změna jejich sociálního
postavení mu umožnila stylizovat se se Zeldou do
úplně nových rolí.   Ring Lardner je nazval princem
a princeznou jejich generace. Cítili se v nich
skvěle, ale přepadaly je i obavy, podobné těm ze
závěru Fitzgeraldova druhého románu Krásní 
a prokletí (1922).
Manželé s  dcerou Scottie, narozenou v roce 1921,
se přestěhovali v roce 1924 na Riviéru. V roce
1925 vydal Fitzgerald svůj nejslavnější román
Velký Gatsby (1925).
Příští desetiletí života Fitzgeraldových bylo
neuspořádané a nešťastné. Uznávaný autor
podlehl alkoholismu a Zelda onemocněla schizo-
frenií. Svou situaci popsal Fitgerald lapidárně:
„Zanechal jsem svou naději na cestě k Zeldinu
sanatoriu.“ Některé své pocity vepsal do dalšího
románu Něžná je noc (1934), v němž popisuje
příběh psychiatra, který si vezme svou pacientku,
a ve snaze vrátit ji do života vyčerpá svou vitalitu.
Kniha však nebyla komerčně úspěšná a její autor
zabředá stále více do dluhů. Vzchopí se však
natolik, že přijme místo scenáristy v Hollywoodu.
Zde se zamiloval do Sheilah Grahamové, s níž žil.
Nicméně příležitostně navštěvoval stále svou
manželku Zeldu v sanatoriu a dceru, která stu-
dovala na Vassar College v New Yorku. V říjnu
1939 začal psát o Hollywoodu román Poslední
magnát. Knihu však už nestačil dokončit. Zemřel
na srdeční záchvat 21. prosince 1940.  Bylo mu 44
let.

Něžná je noc
Něžná je noc, Fitzge-
raldův fascinující psycho-
logický román o úskalí
lásky a sebelásky patří
spolu s jeho kultem opře-
denou impresionistickou
novelou Velký Gatsby 
k vrcholům světové litera-
tury. Dějově bohaté, čtivě
a zábavně napsané dílo
zalidněné pronikavě vy-
kreslenými postavami vy-
niká zároveň jako hluboká
sonda do nejzazších kon-
čin individuální lidské exi-
stence. V roztančené do-
bě divokých večírků sle-
dujeme mladého talento-
vaného lékaře – psychia-
tra, jenž v sobě cítí dar
empatie i poslání pomáhat
narušeným lidským by-
tostem. Ty je třeba milovat
profesní odosobněnou

láskou, a mladý doktor
chce být za svou laska-
vost milován. Stává se ba-
vičem i utěšitelem svých
zámožných krajanů, kteří
v Evropě hledají osvo-
bození od dosavadních
ctností povinnosti a sebe-
ovládání. V osudovém
vztahu k mladé pacientce
z miliardářské rodiny jej
život strhává do neovla-
datelného víru. Ernest
Hemingway o tomto romá-
nu právem prohlásil: „Mů-
žeme se tomu divit, ale při
pohledu zpět Něžná je
noc promlouvá čím dál víc
k našim současníkům.“
Román přinášíme v no-
vém, moderním překladu.
Přeložil A. Tomský
Vázaná, 408 stran, 
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Zelda byla už několik let nemocná. Jednou večer
jsme se procházeli poblíž Baltimoru. Najednou se
rozběhla po trati proti rychlíku. V posledním
okamžiku jsem ji strhl na násep, a tak jí zachránil
život. 

Spisovatel jako já musí mít naprostou
důvěru v sebe, nezpochybnitelnou
víru ve svou hvězdu. Je to téměř my-
stický stav, přesvědčení, že se mně
nic nemůže stát, nic mě nemůže po-
škodit.

Jak vznikl román Na prahu ráje. Napsal jsem ho,
když jsem byl v armádě. Bylo mi devatenáct. O rok
později jsem celou knihu přepsal. Titul se také
změnil,  původně se kniha jmenovala Romantický
egoista. Moje vojenská zkušenost spočívala vět-
šinou v tom, že jsem se zamiloval v každém měs-
tě, ve kterém jsem se ocitl.

V agentuře  Barron Collier jsem několik měsíců
psal slogany na billboardy. Jednou jsem pro
prádelnu Muscatine Steam v Muscatine v Iowě
vytvořil: „Udržujeme vás čisté v Muscatinu.“ „Je to
možná malinko  nápadité,“ řekl mi šéf,  a lakonicky
pokračoval: „ale myslím, že docela brzy nebude
tato kancelář dostatečně velká, abych vás tady
držel.“

Otec dostal práci jako prodejce mýdla v Buffalu.
Živil se tím několik let. Jedno odpoledne, bylo mi
deset nebo jedenáct, zazvonil telefon  a maminka
ho zvedla. Nechápal jsem, co říkala, ale cítil jsem,
že se na nás řítí katastrofa. Před chvílí mi matka
dala pár drobných, abych si něco koupil. Teď  jsem
jí peníze vrátil. Věděl jsem, že se stalo něco hroz-
ného a já si myslel, že nemůžeme rozhazovat za
zbytečnosti. 
Potom jsem se začal modlit: „Drahý Bože, prosím,
nenechte nás vystěhovat do chudinského domu,
prosím, nenechte nás jít do chudinského domu.  
O chvíli později se otec vrátil domů. Mé tušení se
potvrdilo,  přišel o práci.

Dnes ráno vyšel z domu poměrně mladý muž, muž
plný síly, plný důvěry v sebe. Večer se vrátil domů
starý muž, úplně zlomený člověk, který navždy
ztratil smysl života. 
Vzpomínám si, že když se otec vrátil domů, obrá-
tila se na mě matka: „Scotte, řekni něco otci.“
Nevěděl jsem, co mám říct. Šel jsem k němu a ze-
ptal se ho: „Otče, kdo si myslíte, že bude příštím
prezidentem?“ Podíval se z okna, jeho tvář zůstala
nehybná a pak řekl: „Myslím, že to někdo bude.“

Otec ztratil smysl života a já vůči němu respekt.
Snažil jsem se to nějak vrátit a začal psát pro
Esquire, možná to byla chyba. Zapochyboval
jsem, když mi můj nejlepší přítel, velký americký
spisovatel, napsal rozhořčený dopis. „Nejde 
o umělecké svědomí, jak si myslíš, ale jen o hlou-
pé ponuré osobní věci. "

S manželkou Zeldou

S dcerou Scottie

Francis Scott Fitzgerald 
v dobovém tisku



Jocelyne Saucierová
Pršeli Ptáci
Mladá fotografka se při pátrání po jistém Boy-
chuckovi, jenž přežil Velký požár v Mathesonu,
vydá do hloubky kanadského lesa. Najde jezero 
a u něj sruby, v nichž žijí starci tom a charlie,
Boychuck ale podle jejich tvrzení před pár dny
zemřel. Vlastníma rukama mu přece vykopali
hrob… 
tak začíná podivuhodný román o svobodě, jíž jsou
lidé nehledě na věk ochotni obětovat pohodlí i bez-
pečí, o přátelství, které jde doslova až za hrob, 
a o lásce, jež může vzplanout stejně nečekaně
jako oheň, který poznamenává nejen těla, ale i du-
še. tajemný Boychuck je toho důkazem. Jocelyne
Saucierová vyšla při psaní tohoto příběhu ze
skutečných historických událostí a z vyprávění
posledních pamětníků, již přežili Velké požáry,
které začátkem 20. století zpustošily sever On-
taria. Oheň tehdy několikrát strávil nejen lesy 
a polnosti, ale mnoho vesnic a měst, lidé i zvířata
společně prchali do jezer a studní… a pršeli ptáci.

Překlad: Danuše Navrátilová
Vázaná, 200 stran, 248 Kč, eAN: 9788025724873
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Fotografka
Jela jsem kilometry a kilometry pod bouřlivou oblohou, přemítajíc,
zda před setměním, nebo alespoň dřív, než propukne hromobití,
najdu v lese mýtinu. Celé odpoledne jsem bloudila po houbovitých
cestách, které mě dovedly jen ke spleti stezek pro čtyřkolky, k úvo-
zům pro smýkání dřeva, a pak už jen k jílovitým kalužím, polštářům
rašeliníku, smrkovým hradbám, k černým, stále neprostupnějším
tvrzím. Les mě hodlal pohltit dřív, než natrefím na toho Teda či Eda
či Edwarda Boychucka, křestní jméno se měnilo, ale příjmení
zůstávalo stejné, což znamenalo, že na všech těch vyprávěních, jež
jsem si vyslechla o Boychuckovi, jednom z posledních dosud žijících
lidí, kteří vyvázli z Velkých požárů, něco pravdy bude. Údaje, s nimiž
jsem vyjela, mi připadaly dostačující. Na konci silnice, co vede podél
řeky, odbočíš doprava; pojedeš zhruba patnáct kilometrů k jezeru
Perfection, poznáš ho snadno, má zelenou vodu, hotový nefrit, je to
voda ze čtvrtohorního ledovce, a to jezero je kulaté jako talíř,
dokonale kulaté, odtud jeho jméno, a až se tím nefritovým talířem
pokocháš, odbočíš doleva, tam, co stojí úplně zrezivělá těžní věž, 
a zhruba deset kilometrů pojedeš rovně, hlavně nesjížděj na
odbočky, jinak se ocitneš na starých lesních cestách, a potom,
nemůžeš se splést, je tam jen ta jedna cesta, která nikam nevede.
Když se podíváš doprava, uvidíš potoční kaskádu v čedičových
skalách, a právě tam stojí Boychuckův srub, ale víš, řeknu ti to
rovnou, návštěvy nemá rád. Řeka, nefritové jezero, stará těžní věž,
pečlivě jsem se řídila všemi pokyny, ale na konci cesty nebyl ani
kaskádovitý potok, ani srub. O kus dál vedla zarostlá stezka, sjízdná
leda pro čtyřkolku, nic, po čem by se můj pick-up chtěl kodrcat.
Přemítala jsem, jestli se vydám na zpáteční cestu, nebo se uložím ke
spánku v nákladovém prostoru, když vtom jsem si všimla, jak na
úpatí nedalekého vršku raší dým, vytváří tenkou stuhu a ta se poma-

lu vlní nad vrcholky stromů. Vybídnutí k návštěvě. Charlieho oči,
sotva mě spatřil na mýtině, na níž si postavil sruby, ke mně vyslaly
varování. Koho nepozval, ten do jeho hájemství vstoupit nesmí. Jeho
pes mu oznámil moji přítomnost dlouho předtím, než jsem přišla, 
a Charlie na mě čekal před největším, zřejmě obytným srubem,
protože dým stoupal právě z něj. V náručí držel otýpku klestí,
neklamné znamení, že se chystá vařit večeři. Tiskl ji k hrudi po celou
dobu, co jsme spolu mluvili přede dveřmi, jež mi zjevně nehodlal
otevřít. Jejich výplň tvořila moskytiéra. Další dveře, ty hlavní, ne-
zavřel, aby teplo z čerstvě rozdělaného ohně mohlo ven. Vnitřek
srubu jsem rozeznat nedokázala, byl temný a neuspořádaný, ale
pach, jenž odtud čišel, jsem znala důvěrně. Byl to pach zálesáků,
kteří žijí dlouhá léta sami a nasáknou svou každodenností.
Především výpary špatně mytého těla, v obytných srubech svých
starých zálesáckých přátel jsem nikdy neviděla ani vanu, ani sprchu.
Výpary přepáleného tuku, živí se převážně smaženým masem,
hustým ragú, zvěřinou, která si žádá hodně omastku. Nasáknou
prachem, usazeným v mumifikovaných vrstvách na všem, co se
nehýbe. A štiplavým tabákem, jejich hlavní drogy. Protitabáková
tažení k nim nepronikla, a někteří ještě pořád žvýkají nikotinové
čtverečky a zbožně šňupají Copengahen. Nikdo si nedovede
představit, co pro ně tabák znamená. Cigareta se Charliemu
procházela z jedné strany úst na druhou jako ochočené zvířátko, 
a když dohořela, zůstala mu viset v retním koutku. Ještě pořád
neřekl ani slovo. Nejdřív jsem si myslela, že to je on, Ed nebo Ted
nebo Edward Boychuck, ten, který přežil Velké požáry a utekl před
vlastním životem do lesa. V hotelu, kde jsem spala minulou noc, ho
vídali jen příležitostně. Ten hotel, to byla absurdita, obří stavba
uprostřed ničeho, tři patra kdysi zřejmě prvotřídních pokojů, dnes jen
trosky civilizace v lesní divočině. Člověk, jehož jsem považovala za
majitele, byl pouze správce, říkej mi Steve, vyzval mě hned na za-
čátku rozhovoru. Vysvětlil mi, že hotel postavil ztřeštěnec se šrajtoflí
plnou lupenů, Libanonec, co se napakoval pančováním alkoholu 
a bavil se tím, že své bohatství utápěl v megalomanských stavbách.
Pevně věřil, že železnice udělá okliku, že do této slibné oblasti, do
tohoto nového Klondiku budou jezdit vlaky, a chtěl být první, kdo
podchytí přicházející klientelu. Byl to jeho poslední vrtoch, řekl
Steve. Klondike se nekonal, šlo o obrovský podvod, před superluxu-
sním hotelem nikdy nezastavila žádná dýmající lokomotiva a Liba-
nonec odešel do Spojených států, kde se vyžíval v budování řetězce
hotelů pro řidiče dálkových kamionů. Miluju místa, která upustila od
vší koketnosti i strojenosti a lpí na určité představě, přičemž
očekávají, že čas jim dá za pravdu. Nevím, na co čekají, možná na
blahobyt, na železnici, na staré kamarády. Ve zdejším kraji je
takových míst vícero, odolávají vlastnímu opotřebení a libují si ve
své zchátralé samotě. 
Správce hotelu mi celý večer vyprávěl, jak mizerně se tu žije, ale
nedala jsem se oklamat. Hrdě ze sebe sypal historky o medvědech
sužovaných klíšťaty a hladem, kteří číhají na lidi přede dveřmi domů,
o větrných nocích, kdy se venku ozývá kvílení a skřípění, a co teprve
ta bodavá havěť, o té jsem ti ještě nic neřekl, v červnu tu jsou všech-
ny potvory, komáři, muchničky, pakomárci, ovádi, lepší je se nemýt,
špinavá kůže před těmi mrňavými bestiemi chrání nejlíp, a ty lednové
mrazy, ach! ty lednové mrazy, na severu neexistuje větší chlouba, 
a správce si na ně neopomněl stěžovat, abych nenápadně obdivo-
vala jeho statečnost. ...
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Jak jste přišla na nápad napsat o velkých požárech 
v Ontariu?
Začala jsem psát, aniž bych věděla, kam to bude smě-řovat. U mě je
to vždycky tak. Zpočátku je něco malého. Obraz, věta, myšlenka.
Něco, co naznačuje, že někde za horizontem je vesmír, který musí
být objeven. Vesmír, který se v tomto případě objevil, byli lidé, kteří
cítili, že svět se k nim zachoval nepřátelsky, a oni se uchýlili do lesa
a stali se poustevníky. Každý má své důvody, proč chce uniknout z
dosahu svého dosavadního života. Někdy je to příliš mnoho utrpení,
které už se nedá sná-šet. Během přemýšlení o tom, co by mohlo
člověka zlomit, mě na-padly velké požáry z počátku dvacátého
století, které zničily sever Ontaria. Tak vznikla postava Boychucka,
člověk, který absorboval bolest světa během šesti dnů Velkého
požáru v Mathesonovu, kdy mu došly síly pokračovat v dosavadním
životě a nenalezl lepší řeše-ní, než utéct do hlubin kanadského lesa. 
Není náš vztah k smrti příliš vzdálený tomu, jak je to zvykem na
Západě?
Strach ze smrti je zdravý reflex. Vzdálená je mi však myšlenka, že se
jí blížíme každým dnem našeho života. Věřím, že stáří je výsadou,
která je dána některým z nás, abychom se vypořádali se strachem
ze smrti. Můj postoj ke smrti se změnil po letech, která jsem strávila
se svými románovými postavami, a starým přítelem.
Jak jste si vybrala postavy románu?
Nevybrala jsem si je, přicházely ke mně. Nejprve Charlie, tento
přírodu milující zálesák, který prchne do lesa, aby tam umřel. Jak
smrt nepřichází, vede takový život, po němž vždycky toužil.  A Tom,
ten opilec, který uteče z domova pro seniory. Poustevník lesa oprav-
du existuje. Vzácně, souhlasím, ale opravdu existuje, věřte mi. 

Jaká je struktura románu? 
Nechci říci úplně všechno, nechávám prostor pro představivost
čtenáře, aby si mohl sám dotvářet příběhy, které kdysi zažil. Budu
šťastná, když sám najde klíč k románu a jeho postavám. Každý 
z mých hrdinů si nejvíce cení především svobodu, kterou nalezli 
v širokém otevřeném prostoru severní Kanady. V tomto smyslu je
román oslavou svobody, neboť tito muži se nebojí, že se ocitnou 
v poloze nezákonnosti, aby mohli být suverénními vlastníky svého
života.
Máte jako spisovatelka nějaké rituály?
Píšu jenom doma. Potřebuji ticho a klid, abych mohla vstoupit do
jakési tvůrčí bubliny. Nemám  rituály, kromě ranní cigarety. 
Jak jste se dostala ke psaní? Byl to váš dětský sen
Vždycky jsem věděla, že budu psát. Ve svých romantických snech
jsem si myslela, že se musím ostatním vzdálit, aby se ke mně mohli
přiblížit. Ve třiceti jsem odjela do Afriky, abych napsala svůj první
román. Naštěstí nikdy nevyšel.  
Vzpomínáte na své první čtenářské zážitky?
Stejně jako i ostatní čtenáře z Quebeku  mě ovlivnila francouzská
literatura.  Pak se objevili Garcia Marquez, Vargas Llosa, Juan Rulfo
a další. 
Přemýšlíte někdy i roli spisovatelů?
Literární tvorba je intimní akt, privilegovaný moment, kdy je autor 
o samotě, sám se sebou. Do kontaktu s ostatními se dostane tak, že
svým příběhem otevře okno, jímž pronikne světlo světa do čtenářova
soukromí.  

(Ze zahraničních pramenů)

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

Jocelyne Saucierová (* 27. května 1948, Clair v Novém Brunšviku)
vystudovala politologii na Lavalově univerzitě v Québecu a poté
pracovala jako novinářka v Abitibi. Její první román, Život jako
představa (La vie comme une image, 1996), důvěrné vyprávění o
neviditelné vraždě, byl jmenován na přestižní kanadské ocenění –
Cenu generálního guvernéra. Román Les héritiers de la mine
(Dědicové dolu, 2001), napínavé psychologické drama, byl nomi-
nován na cenu asociace France-Québec. Román Jeanne na
cestách (Jeanne sur les routes, 2006), opět nominovaný na Cenu
generálního guvernéra a na Ringuetovu cenu Quebecké literární
akademie, vypráví o nešťastné lásce v prostředí hornického města.
Román Pršeli ptáci (Il pleuvait des oiseaux) vyšel poprvé v roce
2011 a vzápětí získal Cenu pěti kontinentů frankofonie a další
ocenění. Dočkal se dvou reedicí (2013, 2015) a překladů do něm-
činy, angličtiny, holandštiny a švédštiny. Jocelyne Saucierová žije 
v Kanadě v domě u jezera.
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Kent Haruf
CizinCi v noCi
Cítím se osaměle. Přijď si popovídat, 
osloví jednoho večera sedmdesátiletá 
Addie svého souseda Louise. Stávají se 
z nich dobří přátelé, později i milenci, ná-
hle si připadají jako lidé, kteří mají koneč-
ně štěstí. Addiin syn je však kategoricky 
proti jejich vztahu a dá matce ultimátum, 
které nelze brát na lehkou váhu. Křeh-
ká novela ukazuje touhu po životě a lás-
ce i radost z krátkých momentů štěstí. 
Ve filmové adaptaci tohoto románu Our 
Souls at Night se v hlavních rolích objevili 
 Robert Redford a Jane Fonda. 
Váz., 144 s., 218 Kč Martin C. Putna 

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

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

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

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

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

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

Adrian McKinty
Slyším Sirény v uliCíCh
Druhý román ze série o inspektoru Sea-
nu Duffym je plný napětí a nečekaných 
zvratů. Oceňovaný irský autor ho zasa-
dil do Severního Irska roku 1981. Řešení 
případu inspektora zavede do vysokých 
pater nadnárodního kapitálu, ke krásné 
mladé vdově v zapadlém koutě nehos-
tinného severoirského venkova i ke špat-
ně odvedené policejní práci v minulosti. 
Zastání nenachází ani u všemocné FBI. 
Ve hře jsou totiž ještě jiné, „vyšší“ zájmy. 
Chandlerovský sarkasmus hlavního hrdi-

ny, napětí a atraktivní příběh uhranuly čtenáře z Evropy, USA i Aus-
trálie. Váz., 336 s., 298 Kč

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

Hillary jordanová
bahnitá pole
Román z amerického Jihu nás přivádí 
do roku 1946 na farmu bělošské rodiny 
McAllanových, kam se vrací pilot bom-
bardéru Jamie, volnomyšlenkář a umělec, 
jehož krutá válečná zkušenost připravila 
o veškeré iluze a sny. Domů se vrací i řády 
ověnčený válečný hrdina Ronsel Jackson, 
syn černých sběračů bavlny. Oba trauma-
tizovaní muži se spřátelí, když se po no-
cích nad lahví whisky vypořádávají se 
svými zážitky z války, čímž se nevědomky 
postaví proti předsudkům fanaticky rasi-

stického okolí. Román může zařadit po bok děl velikánů americké 
jižanské literatury, jako např. Williama Faulknera. Váz., 288 s., 298 Kč

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

tečnými osudy nejprve zachvátil Spojené státy, kde se prodalo již přes 
milion výtisků. Následně vyšel již ve 27 jazycích. Váz., 528 s., 398 Kč
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Jan Rychlík
Od minulOsti k dnešku 
děJiny českých zemí 
dějiny českých zemí z evropského pohledu
Přehledné  zpracování  českých  dějin  od  samých  po-
čátků až po současné události z pera profesora Jana
Rychlíka, významného historika specializujícího se na
moderní české a slovenské dějiny a dějiny zemí jiho-
východní  evropy.  Ve  Vyšehradu  vyšly  jeho  práce 
k dějinám československa (češi a slováci ve 20. sto-
letí  a  Rozdělení  československa  1989  –  1992,  obě
2012) a zpracování dějin slovanských národů Balkánu
(mezi  Vídní  a  cařihradem,  2009).  svoji  syntézu
českých dějin původně napsal pro bulharské čtenáře
a spojil své síly s bulharským bohemistou Vladimírem
Penčevem. Jan Rychlík důsledně zasazuje dějiny čes-
kých  zemí  do  širšího  evropského  kontextu,  zejména

do prostoru střední evropy, s pohledem otevřeným jak na západ, tak na východ. 
název knihy se vrací ke sborníku Od pravěku k dnešku, sestavenému k šedesátinám
Josefa Pekaře, na jehož pojetí českých dějin Jan Rychlík v mnohém navazuje.

Vázaná, 688 stran, 599 kč, eAn: 9788074298813 

http://www.ivysehrad.cz/kniha/od-minulosti-k-dnesku/
Zakoupit můžete zde
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Slované
Předpokládá se, že antičtí autoři znali Slovany pod jménem Venetů
(Venedů), byť absolutní jistotu, zda šlo skutečně o Slovany,
nemáme. První zmínky o Venetech (Venedech) přináší římský
správce a vysoký úředník Gaius Publius Plinius, zvaný Maior
(tj. starší), žijící v letech 23 nebo 24 –79 n. l., ve svém díle Příro-
dověda (Naturalis historia), které vzniklo zřejmě roku 77 n. l.
O Venetech se zmiňuje rovněž Tacitus ve své už zmíněné knize
Germania. Řecký astronom, matematik a geograf Klaudios Ptole-
maios z Alexandrie žijící někdy v letech 100 –170. n. l. umístil
ve svém díle Návod k zeměpisu (Geografiké hyfégésis) Venety
do oblasti mezi Baltským mořem a Karpaty východně od Visly.
Jordanes v dějinách Gótů (sám byl zřejmě původem Gót) rovněž
umístil Venety na sever od Karpat, do povodí Visly. Hovoří ale také
o Antech, kteří rovněž bývají ztotožňováni se Slovany. Jordanes totiž
říká, že „se jejich jména mění podle sídlišť, a nyní nazývají se
především Sklavény a Anty.“ Sklavény (σκλάβενοι, sklavenoi)
umísťuje mezi Mursínské jezero (dnešní Balaton v Maďarsku)
a Dněstr, zatímco Anty mezi Dněstr a Dněpr. K údajům antických
autorů je ovšem nutno přistupovat značně kriticky. Existuje několik
teorií o pravlasti Slovanů: podle některých badatelů ležela v povodí
Dněpru, tedy na území dnešní Ukrajiny, podle jiných někde mezi
Odrou a Bugem, tedy na území dnešního Polska, další teorie ji hledá
na Dunaji v jihovýchodní Evropě atd.
Slované byli již ve své pravlasti (ať už ležela kdekoliv) usedlí
a věnovali se zemědělství. Byli mezi nimi i řemeslníci vyrábějící
železné zbraně. V rámci antického světa stáli ovšem na poměrně
nízkém civilizačním stupni. Prokopios z Kaisareie, byzantský historik
éry císaře Justiniána I. (527–565), píše, že Slované žili v „bídných
chatrčích“, své náčelníky si volili na kmenových shromážděních

a „neuznávali nikoho nad sebou“. Slované tedy v této době ještě žili
v rodovém zřízení. Tvrzení o údajné mírumilovnosti a „holubičí
povaze Slovanů“, která vymyslel a hlásal především romantismus
19. století, je třeba odkázat do říše bájí. Slované byli naopak
obávanými nájezdníky. Lákala je především bohatá východořímská
(byzantská) říše, kterou od roku 517 pravidelně napadali a plenili
prakticky po celé 6. století. V boji používali štíty a krátká kopí. Útočili
pěšky, ale brzy se naučili bojovat i na koních a vyzbrojovali se
krátkými meči. Řadu válečných dovedností převzali Slované
od Římanů. Pro další vývoj je poměrně důležité, že Slované
zůstávali pohany. Antický svět byl v té době přitom již křesťanský,
což mělo vliv dokonce i na Góty a Huny, kteří se stali křesťany –
ariány. Existenci Slovanů na území nynějších českých zemí
můžeme pro období 6. století považovat za jistou. Nejstarší zacho-
vané zprávy pocházejí od Prokopia. Jedna z nich hovoří o tom, že
Hurulové, které Langobardi vytlačili z Pannonie, se rozhodli vrátit
do svých původních sídel ve Skandinávii a na svém pochodu přešli
přes území obývané slovanskými kmeny. Počátek velkého stě-
hování Hurulů bývá kladen do roku 512. Prokopios také uvádí, že
ke Slovanům utekl roku 535 člen langobardského královského rodu
Hidilgis (Idilgis, Idilgisal). Tyto zprávy by potvrzovaly teorii, že
po určitou dobu žili zde vedle sebe Slované s Langobardy. 
Archeologie rovněž potvrzuje existenci Slovanů v českých zemích
v 6. století: tehdy se zde totiž objevuje v archeologických nálezech
keramika odlišná od předcházejících typů, shodná s nálezy
na západní Ukrajině. Podle nejčastějších nalezišť na střední Vltavě
je označována jako tzv. kultura pražského typu, v zahraničí též jako
korčakovská podle Korčaku u Žitomiru. Keramika této kultury je
primitivní, ručně lepená a téměř nezdobená, nádoby připomínají
svým tvarem hrnce. Kultura pražského typu je pro české země
v 6. stol. přímo charakteristická. O slovanskosti obyvatel, kteří tuto
keramiku používali, archeologové nepochybují. Kronikář Kosmas
Pražský (asi 1045 –1125), jehož latinsky psaná Kronika česká je
hlavním zdrojem našich znalostí o raných českých dějinách, zazna-
menal známou pověst o příchodu Slovanů, kteří – vedeni svým vůd-
cem Čechem (Bohemus) – přišli z původních sídel ležících za hora-
mi na východě. Vystoupili na vrch Říp nedaleko Mělníka, prohlédli si
odtud úrodnou rovinu kolem řeky Labe a rozhodli se zde usadit.
Podle svého vůdce pak nazvali zemi Čechami (Bohemia). Pověst
o praotci Čechovi, národotvorný mýtus, který se stala součástí čes-
kého národního příběhu, nemá žádnou faktografickou hodnotu
a reálná existence praotce Čecha byla vyvrácena už v 19. století.
Pověst však měla vliv na rozšíření představy, že Slované přišli
do české kotliny v důsledku jediného migračního pohybu a že země,
do níž přišli, byla prázdná. O tom, že v zemi žily místy zbytky Ger-
mánů a možná i Langobardů, byla již řeč, a bylo také vysvětleno poli-
tické pozadí nechuti starší české archeologie zabývat se touto
otázkou. Představa o jediném migračním pohybu Slovanů byla
na základě archeologických nálezů definitivně vyvrácena rovněž
teprve ve 2. polovině 20. století, byť podobné úvahy existovaly už
dříve. Slovanských migračních vln bylo zřejmě více (musely být
minimálně dvě) a osídlování probíhalo postupně, přičemž uvnitř
českého území Slované dále migrovali. Je možné, že některé
slovanské kmeny české území i opouštěly a na jejich místo
přicházely jiné. 



Jenny linford
KOšíK PlNý rAJčAt
téměř každý z nás si jistě oblíbil rajská jablíčka, onu zářivě červenou
zeleninu lahodné chuti a výrazného aroma, která hraje nezastupitelnou
roli při přípravě mnoha vynikajících pokrmů. tato kniha však nenabízí
pouze nahodilý výčet stokrát viděných a vyzkoušených receptů – na-
leznete v ní totiž více než 75 receptů na skutečně originální rajčatové
pokrmy, jež těží z charakteristické chuti této fantastické ingredience.
recepty jsou navíc proloženy zajímavými články, jež se týkají jak šle-
chtění či pěstování rajčat, tak jejich skladování či zpracování. Sáhněte
proto i vy do Košíku plného rajčat a vytáhněte z něj recept, který nejlépe
vyhoví vašim chuťovým preferencím! 

Vázaná, 168 stran, 349 Kč, EAN: 9788073908546, ISBN: 978-80-7390-854-6 

http://www.knihyomega.cz/eshop-kosik-plny-rajcat.html
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