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Peter Høeg
SuSanin efekt
Skandinávská kriminálka, jak má být, od
jednoho z jejích knížat, autora Citu slečny
Smily pro sníh. Zde se však do tradičně tem-
ného žánru, nepostrádajícího scény nepo-
psatelného násilí a ještě lepšího sexu, míchá
i politická fantasy a černý humor. Susan
Svendsenová má totiž jednu nevšední schop-
nost: umí kohokoliv přimět k tomu, aby jí
vyzradil své nejsvětější tajemství a nejryzejší
přání. na cestě po indii se jí to však nevyplatí
a teď jí hrozí vězení (indické...). Dostane však
nabídku od jistého vysoce postaveného člo-
věka, který jí může umožnit okamžitý návrat
do Dánska, pokud mu ovšem vyjde vstříc 
v jednom supertajném mezinárodním kom-
plotu.

Překlad: Robert novotný
Vázaná, 332 stran, 348 kč, ean: 9788025724125

https://www.kosmas.cz/knihy/219706/susanin-efekt/
Rozhovor s autorem na následující straně
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Jaké to pro vás bylo psát 
z pohledu ženy?
Nebylo to snadné, ale na druhou
stranu musím říci, že jsem si při
tom užil spousty legrace.
Nedovedu si představit, jaké to
je být ženou, při psaní jsem na
to musel stále myslet, zda se
někde nepohybuji za hranicí
věrohodnosti. Proto, když jsem
knihu dokončil, hned jsem dal
rukopis přečíst své ženě a ze-
ptal se jí: „Je chování a jednání
hrdinky ženské?“ Bál jsem se,
co odpoví. Chvilku zaváhala 
a pak řekla „ano“. To bylo pro mě
velice důležité.
Proč jste se pouštěl do
takového „dobrodružství“?
Knihy jsou něco, co nedokážete
úplně ovládnout. Na severu
Švédska dřevorubci káceli
obrovské stromy a spouštěli
kmeny po svahu do řeky, po níž
je pak dopravovali ke zpraco-
vání. Malý muž stál ve vodě,
držel hák a s ním dřevo naváděl
do proudu. Vzpomenu si na
tento obraz vždy, když tvořím.
Nekácím stromy, ani je nepo-
sílám po řece, ale uvědomuji si,
že všechno si najde cestu. Cítil
jsem, že tato kniha přichází, už když jsem končil tu předchozí. 
A okamžitě jsem věděl, že to napíšu z pohledu ženy. Bylo to něco,
co se mi nestalo už dvě desetiletí, od doby, když jsem psal román 
o slečně Smille…
Hlavní postava ve vašem novém románu Susan pracuje jako
experimentální fyzik. Odkud jste získal technické znalosti, které
jste pak uplatnil při psaní?
Miluju přírodní vědy. Ale v matematice jsem nebyl nikdy moc dobrý.
I když nemám talent, přírodní vědy mě fascinují. Vždycky jsem měl
na poličkách nějaké populární vědecké knihy, četl jsem odborné
časopisy a sledoval pokrok ve výzkumu. Čas od času využívám své
knihy, abych se v nich podělil o svou vášeň, o něco, čeho jsem nikdy
nemohl dosáhnout.
Stejně jako Susan, hlavní postava vašeho bestselleru Cit slečny
Smilly pro sníh (Argo 2013), oplývá talentem, který ji činí vý-
jimečnou. Obě jsou velmi silné ženy, které si prožily nelehké
dětství, jsou inteligentní a milují přírodní vědy. Je to náhoda,
nebo jste jim dal podobné vlastnosti záměrně? 
Ano, právě to se stalo. Všiml jsem si, že se některá témata, o kterých
jsem dvacet let nepsal, vrátila. Ale podstatné jsou i rozdíly. Smilla je
úzce spojena s Grónskem, což u Susan není. Především však je
Smilla sama, a Susan ne. To jsou pro mě velké rozdíly.

Nicméně podobnosti nelze
popřít...
Někteří říkají, že spisovatelé
jsou schopni napsat pouze
jednu knihu nebo dokonce jen
jednu stránku. A že se snažíme
skrýt tento depresivní fakt tím,
že opakujeme vše znovu a zno-
vu a snažíme se, aby to vypa-
dalo jako něco jiného. Možná je
to pravda. Ze své nové knihy
jsem měl však jiný pocit.  My-

slím, že v Susaninu efektu je více humoru a vřelosti. Ale možná se
mýlím. Na to, jak číst mé knihy, určitě nedokážu odpovědět.  
Co si myslíte, že by se stalo, kdyby se Smilla a Susan setkaly?
Mám takové tajemství. Hraju si  s myšlenkou napsat krátkou knihu,
v níž by se setkaly všechny postavy z mých knih. Už jsem napláno-
val první kapitolu, kterou však nikdy nenapíšu. V této kapitole by se
Smilla setkala se Susan. Neřeknu, za jakých by to bylo okolností.
Myslím však, že by si porozuměly, protože obě hodně vědí o tom, co
je to bolest.
Susan vyniká vlivem na ostatní. Říká se o ní, že rozumí srdcím
svých bližních. Jak jste přišel na nápad, že jí obdarujete právě
touto vlastností?
Znám dvě osoby, o nichž se dá říci, že mají podobnou vlastnost.
Jsou to stařík a mladá žena a oba jsou mi velmi blízcí. Jednou jsme
s kamarádem jeli taxíkem. Řidič chvíli seděl a nic neříkal. Asi po
dvou minutách se taxikář začal nenuceně kamaráda vyptávat, jakoby
se ponořil do jeho životního příběhu. A ten mu vyprávěl věci, které 
i já slyšel poprvé. Přišlo mi neuvěřitelné, když jsem si uvědomil, co
motivuje lidi, k tomu, aby si vylévali srdce? V okamžiku, kdy jsem
přemýšlel o této knize, bylo mi jasné, že tento efekt promítnu do
ženského charakteru a pokusím se naznačit, proč je nedostatek
otevřenosti problémem současných lidí.   (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
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Technologický vývoj nabírá tempo, celá společnost
stojí na rozcestí a my se užasle ptáme: WTF? Co se to
děje? Připraví nás roboti o práci? A když ne roboti, tak
obří společnosti typu Uber a Amazon? Zničí fake news
demokracii? Vzbouří se nakonec umělá inteligence
jako Skynet ve filmu Terminátor?
Otázky jako pro majitele křišťálové koule... Ale přesně
takovou pověst Tim O’Reilly má – „věštec Silicon
Valley“ (časopis Inc.) nebo „stopař trendů“ (Wired).
Zrod klíčových technologických inovací sleduje zblíz-
ka už od konce sedmdesátých let, opakovaně před-
pověděl další vývoj. Vyplatí se naslouchat mu i nyní.
Ve své nejdůležitější knize vám Tim O’Reilly nejprve
přiblíží převratnou historii IT posledních čtyřiceti let.
Naváže hlubokými insiderskými vhledy do zákulisí
současných „titánů“, jako jsou Google, Facebook,
Uber či Amazon, a umožní vám pochopit, jak špičkové
technologie, ale i nové organizační přístupy od zákla-
du mění byznys, finanční trhy a ekonomiku vůbec. 
A poté načrtne svou optimistickou vizi budoucnosti, 
v níž stroje lidi nenahradí, ale budou se s nimi doko-
nale doplňovat a společně vytvářet lepší svět.
Má to jeden háček: možných budoucností je vždycky
víc. Která skutečně nastane, záleží jen na nás – na
tom, zda chápeme, co se kolem nás děje, abychom
pak dokázali činit prozíravá rozhodnutí. Ta osobní, i ta
politická.

Přeložil Aleš Drobek

Vázná, 432 stran, 449 Kč, ISBN: 978-80-7555-054-5

https://www.melvil.cz/kniha-wtf/
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

V knize se mimo jiné dozvíte

q Jak zdánlivě malá rozhodnutí mohou
převrátit technologický vývoj a svrhnout
hegemony trhu, jako byly firmy IBM,
Microsoft či Nestscape

q Že algoritmy již dnes ovlivňují naše
životy víc, než si připouštíme, ať jde o so-
ciální média, nebo finanční trhy

q Proč se špičkové technologie podílejí
na chudnutí střední třídy a zvyšování
příjmové nerovnosti

q Díky čemu síťové služby typu Uber
nebo Airbnb převálcovaly trh a proč není
rozumné proti nim bojovat

q Že technologická nezaměstnanost se
bude zhoršovat, ale při moudré politice jen
dočasně

q Co skutečně dokáže umělá inteligence
a jaké jsou (v dohledné době) její možnos-
ti a limity 

q Jak rozpoznat zárodky budoucnosti 
v přítomnosti a která odvětví budou v nad-
cházející éře nejspíš prosperovat

q Jakými dovednostmi byste rozhodně
měli vybavit své děti
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ÚVOD: WTF? EKONOMIKA
Dnes ráno jsem si v kuchyni promluvil s přístrojem za 150 dolarů.
Zeptal jsem se ho, jestli můj let nemá zpoždění, a pak ho požádal,
aby mi zavolal Lyft na letiště. Řidič zastavil před domem za pár minut,
o čemž mě zabzučením informoval chytrý telefon. Umím si před-
stavit, že za pár let přijede auto bez šoféra. Čtenáři, kteří něco ta-
kového ještě neviděli, si teď možná říkají, „WTF?“ (What the Fuck, Co
to sakra má být?). Výrazem WTF? někdy vyjadřujeme obdiv a úžas.
Jindy však sledujeme vývoj umělé inteligence, samořiditelných aut
a dronů s hlubokým znepokojením, či dokonce zděšením. Ptáme se,
zda naše děti seženou v budoucnu práci, zda všechna místa neob-
sadí roboti. Také říkáme WTF?, ale jiným tónem.Technologické vy-
moženosti nového tisíciletí spíše proklínáme. Co sledujeme
s úžasem: Telefony, které vám radí, kde je nejbližší restaurace či jak
se co nejrychleji dopravit do práce. 3D tiskárny, které vyrábějí ná-
hradní díly – pro lidi. Genové inženýrství, které dokáže vyléčit choro-
by nebo vzkřísit z mrtvých vyhynulý živočišný druh. Nové formy firem-
ní organizace, díky nimž společnosti zaměstnávají tisíce pracovníků
„na vyžádání“ a spotřebitelé si mohou objednat libovolnou službu
stisknutím jediného tlačítka mobilní aplikace. Co nám nahání strach:
Že nám roboti a počítače vezmou práci, podnikům přinesou pohád-
kové zisky a z dnešní střední třídy udělají chudinu. Desítky milionů
Američanů, kteří už nevyžijí ze svého platu. Finanční produkty a zi-
skuchtivé algoritmy, kterým rozumí jen málokdo, mohou podkopat
základy globální ekonomiky a miliony lidí vyhnat z domovů.
Společnost permanentního dozoru, kdy je sledován každý náš pohyb

a vše se ukládá do firemních i státních databází.
Všechno je úžasné, a zároveň šokující, a všechno letí kupředu
závratným tempem. Ženeme se hlava nehlava vstříc techno-
logickému světu, kterému nerozumíme a z mnoha pochopitelných
důvodů se jej bojíme. Pár šokujících příkladů ze světa. V roce 2016
porazila umělá inteligence Googlu s názvem AlphaGo světového
šampiona ve hře go. Odborníci se přitom shodovali, že něčeho
takového se dočkáme nejdříve za dvacet let. Pokud může AlphaGo
přijít na svět o dvacet let dříve, čeho dalšího se můžeme nadít?
Program běžící na počítači Raspberry Pi za pětatřicet dolarů porazil
špičkového amerického vojenského pilota v tréninkové simulaci boje.
Největší hedgeový fond světa nedávno oznámil, že počítače by se
měly do budoucna podílet na vedení firmy až ze tří čtvrtin, včetně na-
bírání a propouštění zaměstnanců. Výzkumníci z Oxfordské univerz-
ity odhadli, že stroje budou do dvaceti let zastávat až 47 % lidských
úkolů, včetně mnoha forem kancelářské práce. Uber vzal taxikářům
práci, když je nahradil běžnými lidmi, kteří nabízejí svezení ve vlast-
ních autech. Zároveň vytvořil po celém světě miliony nových ži-
vnostníků. I je chce však časem nahradit – počítačem řízenými vozy.
Airbnb nabízí víc pokojů než ten největší hotelový řetězec, a přitom
nevlastní ani jeden. Zaměstnává méně než 3 tisíce lidí, zatímco
Hilton 152 tisíc. Nové typy firem vytlačují z trhu ty, které stavějí na
osvědčených postupech, jimiž se většina manažerů řídila celý svůj
život. Algoritmy sociálních médií možná ovlivnily americké prezi-
dentské volby v roce 2016. Nové technologie sice přinášejí hrstce
vyvolených pohádkové zisky, jenže příjmy obyčejných lidí stagnují
a je pravděpodobné, že v rozvinutých zemích budou děti vůbec
poprvé v moderních dějinách vydělávat méně než jejich rodiče. Co
spojuje umělou inteligenci, samořiditelná auta, služby na vyžádání
a příjmovou nerovnost? Všechny nám zřetelně a nahlas říkají, že ve
sférách jako zaměstnanost, podnikání a ekonomika obecně nás
čekají dalekosáhlé změny. Přestože vidíme, že budoucnost bude
velmi odlišná, neznamená to, že dovedeme přesně odhadnout, jak
bude vypadat nebo kdy všechny ty změny nastanou. Snad je proto
rozumnější nepodléhat ani okouzlení, ani strachu, a raději se zeptat:
Co přinese budoucnost? Kam nás technologie zavedou? Budeme žít
v utopii, nebo dystopii? A hlavně – jak a čím k utváření naší budouc-
nosti přispíváme už dnes? Jak bychom se měli chovat, aby se nám
v novém světě dobře žilo? Coby technologický evangelista, vydava-
tel, organizátor konferencí a investor se s takovými otázkami po-
týkám celý život. Má společnost O’Reilly Media hledá důležité
inovace a šíří o nich osvětu. Násobí tak jejich dopad a urychluje jejich
tržní uplatnění. V minulosti jsme již několikrát varovali, že nikdo příliš
nerozumí, jak přesně technologie mění zažitá podnikatelská i spo-
lečenská pravidla, a že to nemusí dopadnout dobře. Byli jsme svědky
četných technologických bublin, kdy zdánlivě nezastavitelné firmy
upadly v zapomnění, zatímco experimenty, které nikdo nebral vážně,
nakonec změnily svět. Pokud čtete jen novinové titulky, mohli jste
nabýt mylné představy, že pravý význam určité technologie poznáme
podle toho, nakolik si investoři cení její mateřské společnosti.
Neustále slyšíme, že Uber má „hodnotu“ 68 miliard dolarů, tedy víc
než General Motors nebo Ford, nebo že Airbnb „má cenu“ 30 miliard,
víc než Hilton Hotels a téměř tolik jako Mariott. Když vidíme tak
závratná čísla, leckdo si možná pomyslí, že úspěch těchto
společností je nevyhnutelný, že už ho vlastně dosáhly. Jenže pravá
hodnota podniku se neukáže, dokud jej sponzorují investoři. Ta se
pozná teprve v okamžiku, kdy začne být podnik ziskový a sobě-
stačný... 
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Čtyřicet let působení v oblasti technolo-
gického vývoje vykreslilo Tima O'Reillyho,
generálního ředitele a zakladatele spo-
lečnosti O'Reilly Media, jako člověka,
který neustále myslí na budoucnost v pře-
svědčení, že ji ovlivní už v současnosti. 
O'Reilly není znepokojen tím, že roboty
nahrazují většinu lidské práce. Podle jeho
názoru budou vždy existovat činnosti 
a problémy, které nezvládne nikdo jiný
než člověk. 
Jeho hlavním zájmem je však zajistit, jak
řídit náš technologický pokrok k řešení
hlavních společenských otázek, jako je
třeba globální oteplování. 

Co se skrývá za oněmi třemi písmeny WTF?
WTF může být WTF úžasu, nebo to může být WTF zděšení,
zdůrazňující naše konfliktní pocity při posuzování technického
rozvoje. Může to znamenat: „Ach, můj bože, roboty nám vezmou
všechnu práci.“ Nebo: „WTF, díky robotům dostanu balíčky ve stejný
den ze všech e-shopů.“  Nebo „WTF představuje genetické inže-
nýrství a vrátí do života zaniklé druhy.“ Nebo „WTF využije genetické
inženýrství k vývoji zbraně, která zničí lidstvo.“ 
Není za WTF víc negativního než pozitivního?
Strach z automatizace, která by vedla  ke konci lidské civilizace, není
ničím neobvyklým. Varují před ní i tak uznávaní myslitelé, jako jsou
Elon Musk nebo byl Stephen Hawking. Je zřejmé, že jde o legitimní
problém. V rozhovoru s BBC v prosinci roku 2014 řekl Hawking, že:
„Rozvoj úplné umělé inteligence by mohl znamenat konec lidské
rasy.“ Ale je potřeba si také všimnout  nedávného výzkumu Michaela
Mandela z Institutu progresivní politiky, který zjistil, že ekonomika
získává více pracovních míst v oblasti elektronického obchodu, než 
v maloobchodě ztrácí. Když jsem se ho zeptal, zda umělá inteligence
a automatizace budou čistě pozitivní pro vytváření pracovních míst,
jako předchozí technologické revoluce, nebo čistě negativní, ani na
vteřinu nezaváhal.
„Vytvoříme více pracovních míst, než kolik jich ztratíme. Ale charak-
ter práce se změní. Neexistuje důvod, proč bychom se měli obávat 
o zaměstnání.“ Jen se rozhlédněte kolem sebe. Existuje tolik věcí, na

O budoucnosti se rozhoduje
v současnosti           
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které nám nezbývá čas. Velká otázka tedy
není: „Bude dost práce?“ Ale: „Co nám
brání, abychom ji udělali?"
Nedávno společnost Amazon
představila 50 000 robotů, ale
také přijala 200 000 lidí a vy-
užila je k balení nových
produktů, o něž rozšířila na-
bídku. Mohla také zkrátit
dodací lhůty. Toto je příklad
tzv. rozšířeného dělníka. 
I kdysi parní stroj vykonal víc
práce než jakýkoli dělník.
Znamenalo to, že šlo vyřadit 
z práce  spoustu lidí.  Ale pak se
začalo vyrábět více, a to lidi vráti-
lo do práce.
Vaše nová kniha WTF: CO PŘINESE
BUDOUCNOST A JAK PŘEŽÍT se dívá na
práci,  jak se mění vlivem technologií. Myslíte
si, že náš osud stále ještě zůstává v lidských ru-
kách?
Je to velmi složité. Jde o ekonomickou výzvu k akci. Popisuji ji 
v obchodní knize a to přináší určitá omezení. Ale na druhou stranu
může být srozumitelná širšímu okruhu čtenářů.
Vystudoval jste na Harvardu a účastníte se technologické re-
voluce... Co vás nejvíce ovlivnilo?
Mohlo to být tak zhruba deset
knih. Ale úplně na počátku byla
přednáška Nicka Hanauera 
v roce 2012 o nerovnosti příjmů.
Kritizoval, že celý cyklus kapital-
ismu se odvíjí výhradně od toho,
které věci si lidé mohou koupit,  
a pro které vrstvy je to ještě
dostupné. Všechno se pak po-
suzuje tím, zda se bohatí stávají
bohatšími. Ale už si nikdo
nevšimne, že postavení těch
chudších se nemění… Touto
myšlenkou se zabývám celou
svou kariéru. Zejména růst a pád
technologických platforem  ovliv-
ňuje vzestup nebo pokles spo-
lečnosti. Když tyto platformy
vytvářejí pro účastníky hodnotu,
rozkvétají. Když začínají užívat
příliš velkou hodnotu jen pro sebe, selhávají.
Dal by se uvést příklad?
Na začátku mé kariéry to byla bitva mezi IBM a technologickým
průmyslem. Pak mezi Microsoft a technologickým průmyslem.
Microsoft se zprvu jevil jako osvoboditel: PC byl součástí první
revoluce, demokratizační síla. Pak se společnost Microsoft vrátila 
k původnímu monopolu společnosti IBM, a zákazníci odešli někam
jinam. V knize píšu také o tom, jak Google optimalizuje relevanci a jak

to funguje. Facebook se snaží
optimalizovat zase něco trochu jiného,

jeho tvůrcům jde o to, aby na něm
lidé trávili co nejvíce času. Ale to

vede k tomu, že se tudy šíří
falešné zprávy a dobře pro-
myšlená reklama. Nemá to
však integrující efekt, spíše
naopak. 
Jak to souvisí s ekonomi-
kou?

Cílem každé společnosti je
nyní především sledovat

hodnotu akci-onáře. Ale to vede
ke snaze zbavit se zaměstnance

a dělat věci, které se v ten daný
moment jeví efektivně, ale 

z dlouhodobého hlediska jsou špatné.
Facebook na to reagoval opravou algoritmu.

Stejně to musíme udělat u algoritmu, který
používáme pro správu našich trhů a naší ekonomiky.

Když se podíváte zpátky na svou kariéru, čeho si nejvíce ceníte? 
Jsem opravdu pyšný na roli, kterou jsem hrál při přetváření povědomí
o otevřeném softwaru, který podnikatelé odmítali jako pro ně nepřá-
telský. Já ho viděl jako velkou příležitost pro světový průmysl. Mým
velkým tématem je také objasňování hodnoty velkorysosti. Solidnost
musí stát  na počátku prosperity, ne na jejím konci.

Ale je to lidská přirozenost? 
Ano. Je to celá lidská povaha, to
je zajímavé. Právě jsem četl
knihu, kterou velmi doporučuji:
Jak Adam Smith může změnit
váš život, kterou napsal Russ
Roberts.  Očekával jsem, že to
bude libertariánský komentář,
proč jsou volné trhy tak skvělé.
Ale není to jenom o tom. Nebo
další vynikající práce Adama
Smitha o teorii morálních emocí
lidí ve snaze stát dobrými. Svou
kariéru jsem strávil vysvětlová-
ním, co je dobré v oblasti tech-
niky. Snad to mělo nějaký smysl.
Jaká je tedy role podnikatele 
v procesu technického pokro-
ku? 

Než jsme dokázali vyrobit ocelové nosníky, nemohli jsme stavět
mrakodrapy. A podobně až ocelová lana umožnila budovat závěsné
mosty. Vývoj se nezastavuje, my v něm pokračujeme. Nové tech-
nologie otevírají další možnosti a v důsledku toho se stáváme
bohatšími. Takže podnikatelé v technologiích, tady je vaše práce! Na
vás závisí, zda se dočkáme něčeho, co bylo dosud nemožné, a co
nás zase posune o kousek dál... 

(Volně podle zahraničních pramenů)

Svou kariéru jsem
strávil

vysvětlováním, 
co je dobré 

v oblasti techniky.
Snad to mělo
nějaký smysl.
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Mnislav Zelený–Atapana
POKrOKeM K ZáNiKu
Během svého působení nejen v Latinské Americe
Mnislav Zelený Atapana publikoval řadu článků v růz-
ných novinách, časopisech či na internetových strán-
kách. tato kniha přináší výběr těch nejzajímavějších,
které vyšly v letech 1970–2016. V jediném svazku tak
máme možnost zachytit autorův vřelý vztah k Latinské
Americe, amazonským indiánům, zpětně nahlédnout na
politický vývoj v této oblasti prostřednictvím zpráv 
o revolucích, guerillách, narkomafii, superkorupci, che
Guevarovi, chávezovi, correyovi, Gabovi Marquézovi či
Šakalovi. Autorovi není lhostejný ani politicko-ekonom-
ický vývoj v evropě a vyjadřuje se k problému globa-
lizace, bere si na mušku úředního molocha eu i poli-
tickou korektnost, terorismus, migraci, naši politickou
reprezentaci, lidskou neomalenost a nepokoru. i další
témata jako xenofobie, kontinuita lidské existence na
Zemi, drogy a smrt neodbytně pokládají otázku další
existence a zániku naší civilizace.

Vázaná, 360 stran, 328 Kč, eAN: 9788025725597

https://www.kosmas.cz/knihy/241466/pokrokem-k-zaniku/

Miroslav Pech
Otec u POrOdu
Hlavní hrdina novely Otec u porodu, „tatínek“, očekává
narození prvního dítěte a tak začne tomuto neznámé-
mu tvorovi, rybičce rostoucí v „maminčině“ břiše, psát
jakési deníkové vzkazy. Popisuje zážitky z práce,
vypočítává položky nákupních seznamů, vypráví, co
viděl a slyšel v autobuse. do této známé rutiny však
prosakují nové zážitky spojené s očekáváním potomka,
sledování jeho vývoje na internetových stránkách 
a v lékařských ordinacích a s tím spojené nesmělé
představy budoucnosti, ale i nejistota z neznáma.
tatínek se totiž sice upřímně snaží, ale rozhodně
nepatří mezi dnes tak populární sebevědomé otce,
kteří nastupují na rodičovské dovolené, dítě umí uvázat
do šátku na pět způsobů, a kdyby mohli, rozhodně by
sami kojili. tatínkovi připadá, že jsou na něj ze všech
stran kladena příliš vysoká očekávání, a on si není ani
trochu jistý, že je dokáže naplnit. 

Miroslav Pech v Otci u porodu opět dosvědčuje svůj výjimečný talent na přesné odpo-
slechnutí a reprodukci jazyka ve všech možných stylových rejstřících, ať už jde o úsporné
dialogy, nebo fráze z médií. Záleží tak na každém čtenáři, jestli chce hluboko v textu
hledat genderová a sociální témata, nebo se prostě jenom královsky bavit. 
Vázaná, 188 stran, 198 Kč, eAN: 9788025725436

https://www.kosmas.cz/knihy/241357/otec-u-porodu/
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Jarmila Mandžuková
10 ZÁZRAČNÝCH PŘÍRODNÍCH LÉKŮ,

KTERÉ VÁM MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOT
Příroda nabízí mnoho rostlin a hub, které mohou pomoci s léčbou nemocí a prevencí zdravot-
ních problémů. Tato kniha vás seznámí s deseti zázračnými přírodními léky, z nichž některé
jsou považovány za léčebné prostředky budoucnosti: aloe vera, česnek, echinacea, hlíva
ústřičná, konopí, kurkuma, len, rakytník, stévie, zázvor.
Najdete tu cenné informace o jejich pěstování či sběru ve volné přírodě, obsahu účinných
látek a konkrétním využití v léčbě a prevenci nemocí. Dozvíte se, jak si připravit čaje, tinktu-
ry, elixíry a další léčebné prostředky, navíc získáte užitečné kuchařské tipy a recepty na
zdravé speciality, rady při nákupu a výběru potravinových doplňků a mnoho dalších informací. 
Důvěřujte těmto deseti zázračným přírodním lékům. Mohou vám zachránit život!
Jarmila Mandžuková touto knihou překonává významný autorský mezník. Jde o její stý titul.

Váz., bar. obálka, bar. příloha, 200 stran, 235 Kč, EAN 978-80-86231-64-8

https://www.kosmas.cz/knihy/249571/10-zazracnych-prirodnich-leku-ktere-vam-muzou-zachranit-zivot/
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Pro zdraví od A po Z
Aloe vera bývá právem považována za královnu léčivých rostlin. 
U mnoha lidi na celém světě má svoje místo v domácí lékárničce.
Jakmile projevíte aloe vera svoji důvěru, po krátké době si bez této
skvělé rostliny nedokážete představit život. Možnosti jejího použití
jsou rozmanité a její účinky ohromující. Všestranná aloe je jedinečná
a zdraví prospěšná rostlina, připisují se jí protizánětlivé, protiplísňové
a antibiotické účinky a využívá se na různé zdravotní potíže. Aloe
vera má jako přírodní lék dlouhou tradici, ale její používání pro
obohacení stravy se datuje do doby poměrně nedávné. Teprve 
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byla tato
rostlina objevena i jako potravina a v polovině osmdesátých let byly
zveřejněny první velké studie o příznivých účincích gelu – šťávy 
z této rostliny – na lidské zdraví. Na organismus má obecně harmo-
nizující a vitalizující účinky a zvyšuje schopnost snášet psychickou 
a fyzickou zátěž. Přípravky z aloe vera nejsou skutečnými léky 
v pravém slova smyslu, ale zaměřují se na to, aby vyrovnaly
nedostatky ve stravě, posílily a detoxikovaly organismus a harmo-
nizovaly tělesné funkce.

Nemoci a potíže
Acidóza (překyselení
organismu)
Aloe vera pomáhá při pře-
kyselení organismu, kdy do-
chází ke zvýšené produkci
kyselin, čímž je narušena
acidobazická rovnováha,
která je pro organismus dů-
ležitá. Aloe pomáhá vytvořit
rovnováhu kyselin a zásad.

Akné
Aloe vera podporuje hojení
akné, doporučuje se nanášet gel nebo čerstvou dužinu několikrát
denně přímo na postižená místa. Dezinfikuje, urychluje hojení, tiší
bolest a mírní svědění, poškozená kůže se tak hojí rychleji a mini-
malizují se jizvy po akné. Vnitřním užíváním aloe se detoxikuje
organismus, a působí tak komplexně i preventivně proti akné. Při
vnitřním užívání se doporučuje pitná kúra po dobu asi dvou měsíců.
V případě, že se potýkáte s příznaky akné či jiných kožních
problémů, je vhodné použít jako doplněk léčby pleťovou kosmetiku 
s obsahem aloe vera.

Alergie
Alergické kožní reakce lze mírnit ošetřením svědících míst gelem
nebo šťávou z aloe vera. Pravidelným doplňováním stravy o šťávu 
z aloe vera se nejen posílí imunitní systém, který lépe vzdoruje
alergenům, ale účinně působí i látka alprogen, která má antialergenní
působení. Zvlášť výrazný ústup potíží byl zaznamenaný u pylové
alergie.

Artritida, artróza
Nemoci artritida a artróza jsou nejčastěji spojovány se slovy jako
bolest, omezená funkčnost kloubů a celková pohybová ztuhlost. Aloe
vera sice již nedokáže napravit poškozené klouby, přesto její
dlouhodobé a pravidelné užívání pomáhá stabilizovat artrózu 
a zabírá i na artritidu – zánět kloubů. Prospěšná je i vnější peče,
několikrát denně si postižená místa protřete gelem z aloe, domácí
tinkturou na bolest, pomoci mohou i obklady s gelem z čerstvých
listů. Z listu odstraňte trny, podélně ho rozřízněte, přiložte rozkroje-
nou stranou na bolavý kloub a připevněte obinadlem.

Civilizační choroby
Aloe vera má velký význam při boji s tzv. civilizačními nemocemi.
Ateroskleróza (kornatění tepen), hypertenze, nemoci srdce, chron-
ická zácpa, poruchy trávení, žaludeční vředy, žlučníkové potíže,
jaterní choroby, infekce močových cest, chronická únava, to jsou 
v současnosti nejčastější zdravotní problémy, s nimiž si moderní
medicína nedokáže vždy uspokojivě poradit. A právě u těchto nemocí
je aloe vera velmi slibným podpůrným prostředkem bez vedlejších
účinků a kontraindikací.

Cukrovka 
(diabetes mellitus)
Aloe vera může vést ke
snížení hladiny krevního
cukru v krvi. Vliv má zejmé-
na na cukrovku 2. typu, která
se dříve nazývala „stařecká
cukrovka“.

Detoxikace
Naše tělo je zatěžováno 
a zanášeno negativně půso-
bícími látkami, jako jsou
škodliviny v ovzduší a ve
vodě, chemické látky v po-
travinách (aditiva, pesticidy,
antibiotika, hormony), niko-

tin, kofein, alkohol, vedlejší účinky léků apod. Pokud je zátěž orga-
nismu velká, projeví se to únavou, nespavostí, narušenou psychikou,
ale i vážnějšími zdravotními problémy.
Prostřednictvím aloe se nabízí možnost očistné kúry – detoxikace.
Extrakt z této rostliny má schopnost navázat na sebe škodliviny. Tělo
se tak zbaví jedů, které se následně s močí odplaví z těla. Tím tělo
zbavuje zátěže a činí ho odolnějším proti nemocem. Dochází 
k úpravě zažívání, vyprazdňování, revitalizaci a tonizaci těla. Aloe
vera tak uvádí do pohybu ozdravný a omlazující proces.
Jako zvlášť efektivní se jeví jarní a podzimní kúry. Během tři měsíců
– tedy od března do května a od září do listopadu – se doporučuje 
k vyvážené, plnohodnotné a pečlivě vybírané stravě užívat aloe vera,
a to čerstvý gel, šťávu nebo jiný kvalitní potravinový doplněk. Vždy se
řídíme dávkováním uvedeným na obalu.

Aloe vera



Masaru Emoto
ZáZRačná voda
Tajemný mechanismus, kterým slova ovlivňují svět kolem nás

Masaru Emoto vyfotografoval během let svého výzkumu tisíce krystalů
vody, ovšem jen několik z nich bylo tak krásných a sugestivních jako
ty, které vznikly pod vlivem slov „láska a vděčnost“. v knize Zázračná
voda Masaru Emoto ukazuje, jak vám může jedinečná role vody 
v přenášení přirozených vibrací těchto slov pomoci se změnit a žít
pozitivnější a šťastnější život.
Masaru Emoto také objevuje význam slov a jazyka, jejich původ a vliv
na vodu. Představuje nám a popisuje klíčový pojem rezonance, pro-
středku, jímž se přenáší životní energie. Z tohoto poznání čerpá
poučení, která si můžeme vzít do vlastního života, a díky tomu sklízet
plody pozitivní rezonance, jako je harmonizace vztahů, lepší zdraví 
a zlepšení komunikace.
Tato zajímavá kniha obsahuje nové a neobyčejné fotografie vodních
krystalů, které nám všem poskytují přesvědčivé důvody, proč bychom
si měli vybírat pozitivní slova a usilovat o dokonalé souznění k dosa-
žení zdravějšího a šťastnějšího života v míru.
Překlad: Iva Havlíčková

Flexovazba, 112 stran, 199 Kč, ISBn 978-80-7359-574-6, Ean 9 788073 595746

http://www.metafora.cz/cz/produkt/zazracna-voda.html
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Dr. Masaru Emoto získal mezinárodní věhlas za
svou průkopnickou práci týkající se vlivu slov 
a emocí na vodu. Jeho kniha Zázračná voda ob-
sahuje úžasné fotografie vodních krystalů, které
vznikly, když byla voda vystavena určitým slo-
vům.
Zjistil jste, že se krystaly tvořené v zmrzlé vodě, mění, pokud se na ně
zaměřují konkrétní myšlenky. Například, když je voda zmrazená poté, co
byla vystavena pozitivním slovům, jako je 'pravda' nebo 'láska',
konečným výsledkem je krystal s vločkovým vzorem, který je zcela
brilantní. Pokud však na vodu působí negativní  myšlení, zjistil jste, že
bude mít neúplný vzor nebo vůbec žádný rozlišitelný vzorec. Co si
myslíte, že se tady děje?
Voda je posel Boží.
Jaké je poselství, které nám chce Bůh sdělit?
Všechno pochází z vibrací. Jak říká bible, „na počátku bylo Slovo ...“ Slova jsou
naše srdce a z těch srdcí je sestaven celý vesmír. Bůh stvořil z tohoto srdce
vodu, která je založena na dobru, pravdě a kráse.
Jak jste nastavili experimenty?
Pracuji se šesti lidmi. Na kousky papíru jsme napsali  různá slova, pak jimi
obalili lahve  a dali je do mrazničky, v níž bylo mínus pět stupně Celsia. Když
zmrzla, podívali jsme se na vzorky vody pod speciálním mikroskopem,
abychom zjistili, zda došlo k nějakým rozdílům. Zjistili jsme, že slova jako
„krása“, „jste roztomilá“, „děkuji! a „moudrost“, vytvořila krásné krystaly.  Ale
slova jako „ty jsi blázen!“ nebo „zabiju tě!“ na vodu působila jen málo nebo
vůbec. 
Zjistili jste, že slova v některých jazycích mají silnější vliv na tvorbu
krystalů než v jiných?
Ne. Slova ovlivňují tvorbu krystalů bez ohledu na jazyk, jímž se mluví. Voda
vytváří formace založené na okolnostech, ne kvůli určitému jazyku. Například,
pokud je okolnost dobrá, voda vytvoří formu odrážející dobrotu a krásu, 
a pokud je okolnost zlá, vytvoří formu, která je ošklivá.
Existuje rozdíl ve vytváření krystalů při hraní krásné hudby versus při
disharmonii? 
Ano. Cokoliv je krásné, ať už ve formě hudby nebo slov, vytváří nádherný
výsledek. Všechno, co je negativní nebo nesourodé, jako je heavy metalová
hudba nebo moderní disharmonie, působí jako sousloví  „nenávidím vás“  
a nevytvoří rozpoznatelný krystal, ale ošklivý obraz.

Masaru Emoto (1943-2014) byl mezinárodně
uznávaný japonský spisovatel, myslitel, badatel 
a fotograf. Prosadil se převratným tvrzením, že
lidské vědomí má přímý dopad na molekulární
strukturu vody. Během let tuto myšlenku rozvíjel 
a ve svých raných dílech se zabýval pseudo-
vědeckými hypotézami, že voda má schopnost
reagovat na pozitivní myšlenky a slova a že
prostřednictvím modlitby a pozitivní vizualizace je
možné navrátit znečištěné vodě čistotu.
Masaru Emoto vystudoval na univerzitě v Yoko-
hamě humanitní vědy se zaměřením na mezi-
národní vztahy a na Open International University
získal titul doktor alternativní medicíny. Od poloviny
devadesátých let 20. století se věnoval podrobné-
mu zkoumání vody a od roku 1999 postupně vydal
několik titulů na toto téma, například Skryté vzkazy
ve vodě, Skutečná síla vody, Tajný život vody,
Skrytá tajemství vody či knihu obsahující CD 
s názvem Léčivá síla vody. Coby dlouhodobý za-
stánce teorií o vodě přednášel Masaru Emoto po
celém světě včetně platformy OSN a svou činností
se snažil šířit poselství míru vyplývající ze zkou-
mání krystalů vody.

Voda 
je posel Boží
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Už jste někdy experimentovali s mobilními telefony nebo mikrovlnami? Zajímalo by mě, jestli takové věci
nebo jiné elektrické přístroje mají vliv na krystalové struktury.
Vzali jsme slova „láska a vděčnost“, napsali na papír a obalili je kolem různých lahví vody, které jsme umístili do
blízkosti mo-bilních telefonů, počítačů, televizorů a mikrovlnných trub. Zjistili jsme, že když je voda mikrovlnná, vytváří
ošklivý prsten, který vypadá podobně jako struktura, kterou jsme našli pro slovo „satan“. Voda umístěná vedle
počítačů a televizí vytvářela nevýznamný, rozmazaný prsten, zatímco voda umístěná poblíž mobilních telefonů
krystal vůbec nevytvořila.
Udělali jste podobné experimenty s použitím jídla?
Rodina, která následovala mou práci, provedla experiment, při němž uvařila rýži a rozdělila ji do dvou skleněných
nádob. Každý den oba rodiče a děti promluvili k rýží a řekli: „děkuji“ do jedné  a do druhé: „ty blázne!“ Na konci měsíce
otevřeli sklenice. Ta, do níž  říkali „děkuji“ měla trochu fermentovaný zápach, a v té druhé rýže zčernala a shnila.
Jak dlouho musí trvat působení na vodu?
Záleží na tom, jestli je voda vystavena hudbě, slovům nebo modlitbě, protože každá z nich vyžaduje jinou dobu.
Například při přehrávání hudby může voda reagovat přibližně za půl hodiny. Pokud se používají slova, pak to trvá 24
hodin. Modlení vytváří krásný vzor, který vzniká téměř okamžitě.
To je zajímavé poznání. Vzhledem k tomu, že voda reaguje na modlitbu, může být modlitba použita k vyčištění
vody?
Ano. Jezero Biwa je v části Japonska nazvané Shiga. Toto jezero bylo hodně znečištěné. Každé léto jeho hladinu
pokryla vodní rostlina s názvem Kokanada Algae, která při rozšíření nehezky zapáchá. Dvacet let se vědci snažili
vodu vyčistit, ale bez zjevného úspěchu. Jedno léto však rostlina vůbec nevzešla. Nikdo nedokázal vysvětlit, proč se
Kokanda nevrátila. Co se ovšem nevědělo, že k jezeru přišla skupina 350 lidí a modlila se za světový mír. Sešli se
na břehu za východu slunce. A vysvětlení?  Vlivem modliteb se nahromadila tzv. věčná síla, a vytvořila harmonický
svět, v němž se ničemu škodlivého nedařilo.
Co vyvozujete z tohoto experimentu?
Látky v přírodě, v našem případě voda, reagují na naše myšlenky. Jsou schopné je přijmout a v důsledku toho změnit
svůj stav a kvalitu. Požadováním harmonie v našich myšlenkách jsme vyčistili povrch jezera. Naše myšlenky nejen
omezily zápach vodní rostliny, ale také změnily kvalitu trávy a vody.
Mohou modlitby některých osob ovlivňovat krystalické tvary vody více než ostatní? Například modlitby
mnichů ve srovnání s lidmi běžné populace? 
Záleží na každém jednotlivci, ale není to nutně závislé na tom, jestli je člověk vysoce postavený mnich nebo kaza-
tel. To funguje nejlépe, když jsou lidé čistí, když mají to, co nazývám velmi dobrou mysl; jsou čistě smýšlející. Jejich
modlitby vytvářejí krystaly, které jsou krásné a jasné. Obecně se nejkrásnější krystaly objevují v reakci na modlitby
malých dětí. 
Proč si myslíte, že to tak je?
Protože děti jsou čisté. Jsou nejvíce nevinné.
Co máte v úmyslu udělat dál? Zkoušíte teď něco nového?
Mám spoustu výzkumných témat, ale nejvíc se zajímám o války, které probíhají z náboženských důvodů. Ať už jsou
to války na Středním východě nebo v Africe nebo Asii. Analyzuji je a doufám, že pomohu uzavřít všechny tyto věci
pomocí vodních krystalů.
Věříte, že slova „láska a vděčnost“ tvoří nejkrásnější a nejkomplexnější krystaly a že láska a vděčnost jsou
nejsilnějšími vibracemi na světě. Také si myslíte, že vděčnost převáží lásku v její schopnosti vytvořit vzorek
krásy v krystalu?  
Láska a vděčnost jsou ve vzájemném vztahu; láska je aktivní a vděčnost je pasivní. Je to jako poměr, kdy  „láska“ je
1 a „vděčnost“ je 2. Tento poměr jedna ku dvěma je jako H20, kde máte dvě části vodíku a jednu část kyslíku. Tudíž
věřím, že voda má v sobě zakódovaný vzkaz, že svět je propojen láskou a vděčností.
Všichni máme důležité poslání: vytvořit svět, v němž je snadné a zdravé žít. Abychom dosáhli našeho poslání,
musíme nejprve zajistit, aby naše srdce bylo jasné a neznečištěné.

(Ze zahraničních pramenů, nedatováno)
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Fredrik Backman
MY PROTI VÁM
Po událostech, jež Medvědínem otřásly na sklonku zimy, tráví nejlepší kamarádky Maya a Ana
léto na odlehlém ostrově a snaží se nechat všechno za sebou. Jenže řevnivost mezi jejich 
a sousedním městem přerůstá v zuřivý boj o peníze a moc, který vypukne naplno při střetu
obou hokejových klubů. Když pak vyjde najevo tajemství jistého mladého hráče, musí celá
obec ukázat, zač vlastně stojí, protože vztahy mezi lidmi mohou být na maloměstě obzvlášť
ničivé. Násilí však lze čelit oddaností, přátelstvím i láskou. 

Čte Pavel Soukup
Vydává: OneHotBook, celkový čas: 14 hodin 58 minut, vychází jako mp3 ke stažení
prostřednictvím digitálních distribucí za 349 Kč i jako 2 CD mp3 za 379 Kč 

http://www.onehotbook.cz/audioknihy/my-proti-vam/

https://soundcloud.com/onehotbook/fredrik-backman-my-proti-vam-cte-pavel-soukup-demo-onehotbook

Zakoupit můžete zde

Ukázku si můžete poslechnout zde

Rozhovor s Pavlem Soukupem na další straně

AUDIOKNIHA

Křest audioknihy se uskuteční 19. září v pražském Paláci knih Luxor od 17 hodin, kdy novinku přivítá
nejen její interpret Pavel Soukup, režisér Michal Bureš a ředitel vydavatelství OneHotBook Martin Pilař,
ale také její kmotři Jan Vlasák a Valérie Zawadská, kteří v minulosti úspěšně propůjčili svůj hlas
předchozím backmanovám, jako je Muž jménem Ove (Audiokniha roku 2014: Absolutní vítěz) či
Babička pozdravuje a omlouvá se i Tady byla Britt-Marie. Všichni herci s návštěvníky pobesedují o na-
táčení Backmanových audioknih 
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Znal jste před natá-
čením audioknih
švédského spiso-
vatele Fredrika Bac-
kmana?
Ne, ani jsem nejprve
nevěděl, jak se to
jméno správně čte, 
v životě jsem o něm
předtím neslyšel. Ale protože je mým nej-
oblíbenějším televizním pořadem Panorama,
která běží ráno a v poledne na Sportu, hned
jsem si vybavil nápis Medvědín, který se 
v pořadu vždycky objeví. Jmenuje se tak
jedna stanice lanovky nad Špindlem. 
Nicméně po četbě vždycky skočím jako
pstruh, je to pro mě dobrá třpytka. Když jsem
se dozvěděl, že to má být knížka ze sportov-
ního prostředí, řekl jsem si „a sakra“, protože
s takovou četbou tolik dobrých zkušeností
nemám. Na sportovní téma mě naposledy
zaujala knížka Klapzubova jedenáctka
Eduarda Basse, pak ještě možná Plná bedna
šampaňského Oty Pavla. No a teď mě čekalo
překvápko. 
Co vás překvapilo?
Překvapený jsem byl z několika důvodů –
protože jsou to nesmírně napínavé příběhy 
a protože je tam kromě napětí i velký kus pravdy, jsou to příběhy ze
života. Když jsem jednou vzal svého syna na Bohemku na fotbal,
zhrozil jsem se reakcí publika při zápase – od malých dětí až po do-
spělé, kteří tam řvali takovým způsobem takové sprosťárny, až jsem
si říkal, že už v životě svoje dítě nebudu brát na hokej ani na fotbal.
Což se v těchto románech také projevuje, ovšem v jiné v dimenzi.
Týká se to třeba reakcí rodičů, kteří vodí děti na kluziště s příšerně
zavilou ambicí a investují dětské životy do vlastní existence, aby 
z toho měli prachy.
Fredrik Backman je spojován především s humorem, co je na
těchto tíživých románech vtipného?
Humoru je v nich hodně – vyvažuje stinné, vážnější polohy. Humor je
už i ve větné skladbě, často se míjejí paradoxy, plusy vyvažují mí-
nusy a naopak. Mám šestnáctiletou dceru a při natáčení Medvědína
jsem byl v pokušení jí dát příběh okamžitě přečíst, ale pak jsem si
řekl, že počkám, až to natočíme, a dal jsem jí až hotovou audio-
knížku. Rozhodně jsem jí ale doporučil, aby si ji poslechla a teď i tu
druhou. Protože se tam odehrává tak dramatická situace, že
zaplaťpámbu za to odlehčení. 
Co se vám na románech líbilo, co vás na nich osobně zaujalo?
Mě zaujala veškerá překvapení, která na mě čekala. Myslel jsem si,
že budu číst o kariéře nějakého klubu, týmu, nějakého talentovaného
hokejisty, ale netušil jsem, jak se to zvrtne a že se to změní takřka 
v detektivku. Pak jsem předpokládal i jiné vyústění detektivního
dramatu. Myslel jsem si, že se tam semele krutá bitka na způsob
Steinbeckových Hroznů hněvu, že se téma msty vyvine jiným způ-
sobem. Nicméně jsem spokojený a jsem vděčný vydavatelství

OneHotBook, že si mě
vybralo a že jsem se
mohl chopit i pokra-
čování My proti vám.
Které postavy vám v
románech byly nej-
sympatičtější a čím?
Mně byl v Medvědíně
nejsympatičtější skoro

šestnáctiletý Amat a ještě sympatičtější jeho
matka – svojí obyčejností, prostotou a jedno-
duchostí. Fatima je imigrantka, která se do-
stane do švédské společnosti, do té nejnižší
vrstvy. Pracuje, je poctivá a pomáhá synovi
dostat se mezi jeho vrstevníky, kteří jsou na
tom finančně líp. Fatima s Amatem mají
úžasný vztah – matka uklízí na zimáku a kluk
jí s tím pomáhá a musí kvůli tomu snášet
nejrůznější ústrky a posměšky. V pokra-
čování My proti vám mě z nových postav
nejvíc zaujal brankář Vidar. Psychopat z vý-
chovného zařízení se schopností nepustit
ani gól a se schopností něžně se zamilovat.
Tak trpce zamilovat, že přestane životní pro-
blémy řešit násilím.
O čem pro vás byl román Medvědín?
Medvědín je pro mě především o sportu, ale

taky o životě v malém městě na konci světa i o vztazích na základní
škole. A vzhledem k tomu, že jsem celoživotní sportovec – dělal jsem
kolektivní sporty a nejvíc házenou –, vím, jak se v tom klubku hráčů
proměňují vztahy, jak tam vzniká kamarádšoft pevného jádra, který
opovrhuje tím zbytkem. To jsou psychologické hry, které se v románu
taky objevují.
A jak se vám na něj teď navazovalo četbou druhého dílu My proti
vám?
Musím se přiznat, že jsem si pokračování Medvědína užíval. Jako
bych se vrátil do malého švédského městečka žijícího kultem hokeje,
mezi staré známé. Mezi grázlíky i hrdiny, kteří ovšem někdy prošli
překvapivou proměnou. Opět to není detektivka, ale jako detektivka
se příběh četl. A bude se, doufám, jako detektivka i poslouchat. Zase
jsem se vrátil do rodiny Anderssonových, k šestnáctiletým kamarád-
kám na život a na smrt Maye a Aně, a k jedné ze svých nejmilejších
postav – hospodské Ramoně. S chutí jsem se pustil do četby, která
mě někdy zmáhala silou emocí a situacemi, ze kterých se mi tajil
dech. Pokračování zkrátka nezklamalo. Víc neprozradím. Připravil
bych posluchače o šok z toho, co na ně v Medvědíně a Hedu čeká.
Co jste si z románů odnesl?
Že nad jakékoliv vítězství a nad jakoukoliv euforii z toho vítězství je
cesta k němu, která se ovšem může zvrhnout. Může se pokazit
nejrůznější korupcí nebo nemorálním přístupem – když začnete
podvádět, lhát, faulovat. Dobrat se vítězství je krásná věc, ale když
ho získáte faulem, podloudností a násilím, tak bledne, ztrácí smysl.
Ten pohár je najednou jen kus plechu.

Po četbě vždycky skočím jako pstruh
Rozhovor s Pavlem Soukupem, 

interpretem audioknih Medvědín a My proti vám



Tibor Rode 
MONA LISA VIRuS

Nikdy nevěř tomu, co vidíš,
neboť krása může klamat.
V Americe jednoho dne zmizí královny krásy 
a po chvíli se znovu – znetvořené plastickými
operacemi – objeví. Ve stejnou dobu je v Lip-
sku odstřelena stará radnice a v Miláně
zničena nástěnná malba od da Vinciho.
Zároveň se po celé planetě šíří počítačový vir,
který systematicky mění veškeré fotografie.
Jak spolu tyto události souvisí?

Tuto otázku si musí položit bostonská doktor-
ka Helen Morgan, jejíž dcera je unesena.
Všechny stopy ji vedou do Evropy – do doby
před 500 lety, ve které byl namalován slavný
obraz Mony Lisy...

Vázaná, 432 stran, 399 Kč, EAN: 9788073906641 

http://www.knihyomega.cz/eshop-mona-lisa-virus.html?slova=%22Mona+Lisa+Virus%22

Dobrovský s. r. o., Antala Staška 511/40, 140 00  Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 

KNIHY OMEGA vydávají

Zakoupit můžete zde Rozhovor s autorem na další straně

„Thriller o mezinárodním spiknutí, jehož
napětí postupně graduje. Fanoušci toho-
to žánru by se ho neměli nechat ujít.“
tempodler.blogspot.de

„Kniha má strhující tempo. Propracovaný
děj v historických kulisách připomíná fe-
nomén dnešní doby: Dana Browna.“
kleeblatts-buecherblog.blogspot.de



Zápletka vašeho románu Mona Lisa Virus je složitá. V Americe
zmizí autobus s kandidátkami na titul Miss America, které se
později objeví krutě znetvořené. Současně dochází k celo-
světové masové úmrtnosti včel a nový počítačový virus infikuje
a mění soubory fotografií. Jak to souvisí? 
Mezi všemi těmito událostmi je spojovací prvek. Dalo by se říci: thriller
je o dvou ústředních tématech, a to –  „krása“ a „zlatý řez“. 
(Jako zlatý řez (latinsky sectio aurea) se označuje poměr o hodnotě přibližně
1,618. V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi různými
délkami. Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr
větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Již
nejméně od renesance využívají zlatý řez umělci ve svých dílech, zejména
ve formě tzv. zlatého obdélníku, ve kterém se zlatý řez vyskytuje jako poměr
stran. Zlatý řez totiž působí esteticky příznivým dojmem; poměr zlatého řezu
lze také pozorovat v přírodě. Pozn. KNIHY – Wikipedia).

Jaký význam má „zlatý řez“?
Podle mého názoru jde o jedno z velkých tajemství našeho vesmíru.
„Zlatý řez“ se vztahuje na několik disciplín, jako je architektura,
umění, fotografie a matematika. Pokud něco rozdělíte tak, že jedna
část tvoří přesně 61,8 procent celého, rozdělíte to v poměru „zlatého
řezu“. A pak divák cítí dílo jako esteticky vyvážené. Například 
v Akropoli končí sloupy v chrámu Parthenon přesně v poměru
„zlatého řezu.“ Ale tento přesný poměr se nevyskytuje pouze 
u uměleckých prací, ale především v přírodě, a to je vlastně tajemná
věc rostlin, zvířat, dokonce i lidí – všechno se zdá být vytvořeno podle
pravidel „zlatého řezu.“ Samozřejmě, člověk se ptá, proč tomu tak je.
Jedním z témat knihy je krása a vyobrazení krásy a její zkázy. 
Jak jste přišel na toto téma?
Jednou ráno jsem se podíval do zrcadla a pomyslel si, člověče,
udělám něco o kráse ... Ha, ha. Vážně, jsem fascinován věcmi, které
určují náš každodenní život. Někdy nejsme schopni je ani vnímat.
Krása je jedním z dominantních témat všech našich životů. Kolik času
věnujeme naplnění ideálu krásy? Kolik peněz na to investujeme? Ale
nikdy se nezeptáme na to nejdůležitější. Co je krása? 
Jak by podle vás vypadal svět, kdyby lidé nehledali krásu?
Zlidštil by se tím? 
Z vaší otázky by se mohlo zdát, že snaha o dosažení krásy může
vyvolat až nelidské jednání. Naopak, všechno se odvíjí od povahy
člověka. Věčné úsilí dosáhnout pokroku nás dovedlo až tam, kde nyní

jako lidstvo stojíme. Bohužel chamtivost, sobeckost,
závistivost a další negativní vlastnosti doprovázející

tento evoluční vývoj, jsou vždy spojeny s temnými stránkami naší
existence. Rozdělení lidí na krásné a ošklivé vede jen k vyloučení
jedněch a devalvaci základních hodnot.
Soupeření o pojmenování ideální krásy tak přináší mnoho vedlejších
účinků. Jen si vezměte: kolik času strávíme v honbě za krásou? Kolik
peněz při tom utratíme? Nechci to hodnotit ani kritizovat. Jen popisu-
ji to, co jsem sledoval, a ukázal to čtenářům zábavným způsobem.
Každý si z toho může vyvodit závěry odpovídající způsobu jeho
života. 
Obrázky vládnou světu a zprávy bez nich jsou v dnešním
digitálním věku téměř nepředstavitelné. Myslíte si, že je svět bez
obrazů možný a žádoucí?
Řekl bych, že obrazy nebyly nikdy tak důležité jako dnes. Díky
inteligentním telefonům a sociálním sítím, jako je třeba instagram, lidé
stále více a více zveřejňují i své soukromé fotografie. Dokonce mám
pocit, že obraz pomalu překonává mluvené nebo psané slovo. Ale
obrázky jsou zároveň nebezpečné. Protože ne vždy ukazují sku-
tečnost, i když se to nemusí na první pohled poznat. Může se s nimi
manipulovat, aby posloužily k manipulaci s divákem. Má kniha
poukazuje na sílu obrazů. A hraje si  s myšlenkou, co kdyby na světě
obrázky nebyly. Před časem „Bild“ krátkou chvíli publikoval texty bez
obrázků a fotografií. A bylo depresivní při listování novinami místo
barevných ilustrací vidět jen bílé skvrny. 
Ve vašem thrilleru píšete o novém počítačovém viru, pojmeno-
vaném Mona Lisa. Infikuje všechny obrazové soubory. Jak blízko
jste se přiblížil realitě? 
Počítačový virus v knize mimo jiné napadne a změní „zlatý řez“ na
fotografiích a obrázcích a tím je deformuje. Myslím, že tato vize je
velmi blízká realitě. Technicky by to bylo jistě možné. 
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Tibor Rode je německý romanopisec. Narodil se
roku 1974 v Hamburku. Vystudoval práva a poté
se živil jako novinář. Dnes pracuje jako advokát,
zaměřuje se na hospodářské a IT právo.
Zároveň působí jako mediátor a lektor na
Univerzitě Hamburk. Mona Lisa Virus je jeho
třetím románem a zároveň prvním, který vyšel 
v České republice. V současné době dokončil
další thriller s názvem Morfeův gen. 



Nejznámějším obrazem personifikované krásy je Mona Lisa od
Leonarda da Vinciho. Jak si vysvětlujete po staletí trvající fasci-
naci tímto dílem? 
Okouzlení Monou Lisou je skutečně nevysvětlitelné. Na první pohled
je to portrét neznámé mladé ženy. Ale tento obraz je plný tajemství.
Tajemný úsměv, oči, které vás vždy sledují. Obraz zaujme ne-
uvěřitelnou živostí. A malíř také hraje velkou roli: Leonardo da Vinci
jeden z největších univerzálních géniů v historii. Použil kouzlo při
tvorbě obrazu, a dal mu mnohem víc, než dnes dokážeme pochopit.
Na co se může čtenář těšit ve vaší knize Mona Lisa Virus?
Na vzrušení, spiknutí, čeká ho také špetka mystiky a téma, které nás
všechny zajímá: krása.
Albert Einstein jednou řekl, že pokud včela zmizí ze zemského
povrchu, lidstvo přežije jen další čtyři roky. To by mělo vážné
důsledky pro globální ekonomiku. Jak reálné je toto prohlášení?
Jsme si vědomi, jaké nebezpečí by nám hrozilo? 
Význam včel bych nepřeceňoval. Lidstvo by jejich vyhynutí pravdě-
podobně přežilo. Ale některé potraviny, pro které je opylení jejich
květů nenahraditelné, by z našich spíží navždy zmizelo. Provádějí se
pokusy s umělým opylováním, ale zatím žádný člověk nebo stroj není
tak účinný jako malá včelka.
Práva na váš trhriller Mona Lisa Virus byly prodány už do zhru-
ba deseti zemí včetně Japonska, Koreje a Ruska, Portugalska,
České republiky. Jaký je to pocit vědět, že vaši knihu čtou lidé 
v těchto zemích? 
To je skvělý pocit. Vzhledem k tomu, že čtenáři žijí ve velmi odlišných
kulturách, je to obzvláště vzrušující. 
Toto je váš třetí román. Jak se váš formální projev změnil 
v posledních letech?
Můj jazyk je stále stejný. Ale co se změnilo, je žánr, ve kterém se moje
příběhy odehrávají. Moje první dva romány čerpají z historie. Mona
Lisa Virus je můj první thriller, jehož děj je ze současnosti.

Zajímá vás temná stránka lidské
duše?
S tím nemám žádný problém. Naopak,
zřejmě každý autor vychází ze
skutečnosti, že tento svět má i své stin-
né stránky. Ale přistupují k tomu
prostřednictvím fikce. A to je velmi
uklidňující. Pokud zavřete notebook,
nebo později jako čtenář knihu, ve
skutečnosti je vše jako předtím.
Proč jste se rozhodl napsat thriller?
Jsem právníkem a stal jsem se jím,
protože je pro mě těžké snášet
nespravedlnost. Při psaní thrillerů mě
láká neustálý boj mezi dobrem a zlem 
s mnoha odstíny mezi tím.

Jsem také fascinován látkami, ve kterých někdo s opravdu
chvályhodnými záměry činí zlo, aby dosáhl dobrých věcí. Ale může
být výsledek stále ještě přínosný? Myslím, že není těžké si na to
odpovědět.
Ovlivnil některý autor vaše psaní?
Na to nemohu jednoznačně odpovědět. Než jsem začal psát knihy,
hodně jsem toho přečetl. Charismaticky na mě působil  například
John Irving. Nebo John Grisham. U něho jsem si navíc ještě všiml
toho, že když vydal své první knihy, pracoval jako právník. Proto také
psal hodně v noci a brzy ráno. Ukázal mi, že to lze. 
Čtete stále knihy jiných autorů?
Jen když nepracuji na své knize, ale pak enormně. Knihy, které mě
zajímají, si kupuji stále. Někdy mi leží na polici měsíce nebo roky, než
se dostanu k jejich přečtení, ale vím o nich.  Nicméně už mnohem víc
čtu jako autor, vedle samotného příběhu mě také zajímá forma zpra-
cování.  
Které jsou vaše oblíbené knihy a autoři?
Mám rád americké spisovatele: Johna Grishama, Michaela
Connelyho nebo Lee Childa. Mají mimořádný dar vyprávění. Ale také
miluju Andrea Camilleriho, mám každou jeho knihu.  
Jak důležitá je zpětná vazba od vašich čtenářů?
Myslím, že autoři berou velmi vážně zpětnou vazbu. Jsme také jen
lidé, a proto nás potěší uznání. A nejvíce od čtenářů, bez nichž
nemůžeme být. Každá jejich připomínka je velmi cenná. Zkoušíme 
z ní vycházet v nadcházejících projektech.
Jste právník na plný úvazek. Jaký význam má psaní ve vašem
životě?
Tuto otázku autoři dostávají často, a proto jsem již na ni četl různé
odpovědi. Někteří kolegové říkají, že psaní je pro ně jako dýchání. Je
to krásná metafora vyjadřující nezbytnou potřebu. Psaní knih vyžadu-
je vytrvalost a disciplínu. Moje teorie spočívá v tom, že pokud se mi
psaní líbí, čtenář si to také rád přečte.  

(Ze zahraničních pramenů)
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Jen pár poznámek 
k Občanovi... 
Je to jediná kniha, kterou mi všichni
pochválili. Asi lidi „bere“ pravda. Svým
způsobem to mohu brát jako frustrující. Je
to má 20. kniha a prvá nestylizovaná
Z literárně-vědného, ba právního hlediska
by teď navíc musel někdo investovat do
regulérně podepřených důkazů, že mé
záznamy nejsou od A do Z vyfabulované.
Což se nestane. Takřka ostatně nejde
dokázat, že fikcí nejsou. Ale zrovna tak
nejde dokázat, že jsou.
Úvodem knihy drze tvrdím, že „vše je
vymyšleno“. Je to samozřejmě vtip. Ne-li
provokace. Chtěl jsem napsat mozaiku,
asociačně navazující vzpomínky obyčej-
ného člověka, na hvězdy. Protože životy
celebrit bývají už v dětství často „vyšinuté“.
Rozhodně netypické. Prostí čtenáři si
chybně tu přesto berou vzory a mají to za
normu.
Představme si nyní, že bych léta pracně
sbíral materiál k životu někoho cizího, a to ne celebrity, ale muže
obyčejného, prů-měrného.
Co by to dalo práce a kolik by mi lhali!!! Proč tedy neužít život vlast-
ní? Zde nehrozí nebezpečí, že zalžu. A tak jsem to udělal.
Je ale výsledkem objektivní pravda o člověku a době (hlavně 70. let)?
NE! Vzpomínky jsou vždy subjektivní. Ty samé příhody by jiní aktéři,
milí manželé Nejedlí, líčili jistě trochu jinak. Takže objektivní autobi-
ografii napsat nelze. Nelze to, asi jako Freud tvrdil, že žádný člověk
není schopen kvalitní autoanalýzy.
„Proč jsi to tedy psal, Ivo?“ lze se ptát.
Motivace je jasná. Krutá jistota, že začínám zapomínat. Vše z dětství.
Celé světy.
A co bylo motivací k vydání? Proč jsem si to nenechal jako domácí
kroniku mamince? 
K vydání mě nutilo Čapkovo přesvědčení, že je v moci každého
člověka napsat aspoň jednu knihu, a to... Pravdivě vylíčit vlastní
život. „Ale nikdo to neudělá, protože by se před druhými svlékl 
a zničil,“ dodá většina lidí. Nu, i já si dal pozor. Děje končí zhruba 
v mých čtrnácti. A kdybych pokračoval? Už bych třeba nemohl na
gymnaziální a vysokoškolské srazy. I dobře míněné pravdy o lidech
je mohou popudit. Publicitu nechtějí. Ale dětství? Možná drze, ale
bral jsem to jako promlčené.
Je tam tedy třeba i drobná krádež, která mi paradoxně možná
zachránila život. Přestal jsem totiž po svém hnusném činu chodit 
s partou okradeného a nevylezl s nimi na vagón pod elektrickým
vedení. A přežil.
Zapsáním vzpomínek ze srdce a paměti ale vyjde vše a to, co v srdci
zůstane, jsou jen BEZCITNÉ obrysy původních vzpomínek. Běda.
Ani nezáleží na tom, zda byla vzpomínka příjemná anebo traumat-
ická, emoce jsou zapsáním pryč.
Je to osvobození? Úleva? Pokud dítě zažilo za války peklo
(Nabarvené ptáče), ano. Ale při mém šťastném dětství je to ztráta.
Měl tam být úvod. Se zmínkou o Čapkovi a myšlenkou, že vzpomínky
většinou píší ti výjimeční lidé. Zpěváci, politik Macek. A že toto bude
jiné a výjimka a ukázka „normálního“ dětství.
Úvod jsem ale nenapsal. Nejde to. Každý jsme přece trochu
výjimečný, ne-li ujetý. Už od dětství. I Pavel Juráček byl, nicméně

i prostí lidé jsou. Snad jen s výjimkou
fiktivních hrdinů Deníku pana Nuly (asi
1898) a Života Johna Smihe (=
Leacockova povídka). Ani já však nebyl
nula a šedý průměr. Byl jsem stálé
šmudlání, psaní a jiné formy autismu.
Bohužel jsem si často stačil sám.
Ještě jeden problém kniha má. Vědomě
jsem omezil psaní o dojmech z četby knih,
časopisů, komiksů. A psaní o dojmech 
z raného vnímání filmů a televize. Něco se
tam přesto dostalo, ale většinu jsem
ignoroval. Ve výsledku by ty dojmy pře-
vážily a zabraly víc místa než „život“ 
a „běhání po ulici“. Takže čtenářské de-
níky a sešity, kde jsou zaznamenány
všechny filmy, které jsem kdy viděl, 
a všechny publikace, které jsem kdy
dočetl, jsem nechal plavat. S výjimkami.
Jen když byla vittuální vzpomínka vážně
silná, dal jsem ji do záznamů.
Kniha také obsahuje podraz. Pár vyfa-
bulovaných sekvencí. Fikcí je hlavně celý
rámec. Znám osoby, kterým říkám Jorika

a Jakub, ale nikdy jsem jim o svém dětství nevyprávěl. Jorika je
přitom fiktivní jméno, ale veškerá ostatní jména v knize jsou pravá, 
i např. vč. Zuzany Noskové. Ta se mnou chodila na základní školu 
a vzpomínám na příhodu u tabule v osmé třídě. Skoro jsem Zuzku
praštil do nosu. Měla pršáček. Hezký. Chyběl milimetr. Byl to vtip, ale
sám jsem se lekl. Ale červená netekla. Rozesmáli jsme se.
Po škole bohužel začala s nějakými narkotiky a v souvislosti s tím
zahynula na motocyklu. To jsem se dověděl až dodatečně od naší
třídní, dnes už mrtvé. Doma jsem zjistil, že mám jedinou Zuzaninu
fotografii. Je z putovního tábora po Krkonoších. Díval jsem se na ni 
a dodatečně jsem se do ní skoro zamiloval. Bylo mi smutno. Jen ta
rána a jinak nic. Jen družba s kluky. A ona s holkama. Mrzelo mě, že
jsem se v osmičce choval ustrašeně a nezažil s Noskovou víc za-
pamatovatelných příhod, i vepsal jsem do knihy pár dalších dialogů
mezi mnou a dotyčnou. Je to bohužel asi poznat. Nevím. Ale nelze
dokázat, že dialogy neproběhly; ani nejde dokázat, že proběhly. Rád
bych samozřejmě, aby proběhly. Její maminka ještě žije.
Co dodat? Záměrně jsem knihu oprostil od „beletrizace“, stylizace,
zapuštění do „příběhu“. To taky původního nakladatele (Nová vlna)
odradilo. Knihu by Zdeněk Rampas nakonec určitě vydal, ale až po
řadě diskusí se mnou, během kterých by mě přesvědčoval, abych
udělal změny. Ale mé vzpomínky jsou toto. Mozaika. Řetěz asociací,
jen asi pětkrát se opětovně vracím do hlubin dětství, aby to nebylo
fádně chronologické.
A slovo OBČAN v titulu? Mírná provokace. Původně mě napadl titul
Tajnosti Starého Plzence. Už se tak ovšem jmenuje má povídka 
v Mlaďáku. To by nevadilo, ale takhle je to na knize ironie. Nechovám
se totiž takřka vůbec „občansky“ a v dětství jsem se tak nechoval už
vůbec. Přesto mě hned po vydání knihy chtěli na konec jedné
kandidátky. Nebyl bych ale schopen dlouho předstírat, že jdu do
politiky kvůli něčemu jinému, než je reklama, a tak jsem se z toho
vykroutil. 

Ivo Fencl

Vydává Zdena Brožová, Periskop Příbram,
2018, brožovaná, 180 stran, 

ISBN 978-80-87077-46-7



Město Plzeň bude hostit od 21. do 22. září 1. ročník mezinárodního knižního
veletrhu  a literárního festivalu Svět knihy Plzeň. Akce se má stát regionální odnoží
úspěšného pražského veletrhu, který oslaví příští rok již čtvrtstoletí svého konání.
Organizátoři slibují zajímavě oživit areál DEPO2015, v jehož prostorách se plzeňský
knižní svátek uskuteční. 
Vzhledem k tomu, že se plzeňský Svět knihy koná na začátku školního roku, je motto
akce „Literaturou ke vzdělání“, se zaměřením na pořady a autory v žánru non-fiction
a edukaci, ale i milovníci beletrie si samozřejmě přijdou na své.
Hlavní část bude výstavní plochy je v tzv. Autobusové hale, zde budou expozice dle
požadavků vystavovatelů, ve vedlejší hale pak budou pro ty, kteří nebudou chtít stavět
vlastní stánek, k dispozici prodejní místa v rámci tzv. tržnice. Knižní produkce
vystavovatelů bude ještě doplněna o knihkupectví Kosmas, aby byl pro zájemce
zajištěn co nejširší výběr literatury domácí i překladové za výhodné veletržní ceny.
Areál DEPO2015 bude otevřen od 9:00 do 19:00, vstupné je plné 80 Kč, zlevněné
40 Kč, pro školní skupiny 20 Kč. 

Zbigniew Czendlik, 1964, Polsko
22. 9. / 17.00 /  DEPO2015 – KLEMPÍRNA
Římskokatolický kněz polské národnosti působící v České
republice. Dětství prožil v obci Debowiec na polské straně
těšínského Slezska. Je známý svým osobitým přístupem 
k víře, náboženství i křesťanským hodnotám. Spolu 
s Markétou Zahradníkovou je autorem knihy Postel hospoda
kostel (Argo, 2016) a v letošním roce vyjde v nakladatelství
Argo další kniha pod názvem Uchem jehly Zbigniewa
Czendlika.
Pierre Pe’er Friedmann, 1980, Izrael
21. 9. / 17.00 / DEPO2015 – KAVÁRNA
Izraelský bohemista a překladatel žijící v Praze. Do
hebrejštiny přeložil mj. dva romány Jáchyma Topola,
Spalovače mrtvol Ladislava Fukse, Kritiku slov Karla Čapka,
povídky různých českých autorů a terezínské deníky
Michala Krause či Helgy Weissové. Deset let psal literární

kritiky a recenze do izraelských deníků Maariv a Haaretz 
a do časopisu Time Out. V současnosti příležitostně přispívá
do předních českých periodik rozhovory s izraelskými spi-
sovateli a učí v pražských Lauderových školách a na FF UK.
Jan Guillou, 1944, Švédsko
22. 9. / 11.00 / DEPO2015 – KLEMPÍRNA
22. 9. / 18.00 / DEPO2015 – KAVÁRNA
Autor je pravděpodobně nejoblíbenější švédský spisovatel.
Jeho knihy byly přeloženy do více než dvaceti jazyků a jen
ve Švédsku se jich prodalo přes deset milionů. Je tvůrcem
dvou nejúspěšnějších švédských beletristických počinů
všech dob: série thrillerů o agentu Carlu Hamiltonovi 
a „křižácké trilogie“. V sérii Velké století v češtině vydalo
nakladatelství Host: Stavitelé mostů (2014), Norský dandy
(2014), Mezi červenou a černou (2015), Klapky na očích
(2015), Modrá hvězda (2016) a Pravé americké džíny
(2017).

1. ročník mezinárodního knižního veletrhu 
a literárního festivalu Svět knihy Plzeň

21. – 22. září 2018

Zahraniční hosté na veletrhu v Plzni



Bettina Hartz, 1974, Německo
22. 9. / 11.00 / DEPO2015 – KAVÁRNA
Autorka scénářů, divadelních her, prózy a poezie je od roku
1999 spisovatelkou a novinářkou na volné noze, která
získala již několik stipendií. Během tohoto a následujícího
roku vede jako kurátorka v Literárním domě Berlín řadu akcí
k pražském jaru a k jeho důsledkům na „východě“ až do roku
89. Na stipendijním pobytu v Brně by autorka ráda pracov-
ala na kratších textech, které se pohybují mezi prózou 
a poezií a které jsou chápány jako mluvící fotografie města
a lidí.
Liao I-wu, 1958, Čína
21. 9. / 16.00 / DEPO2015 – KLEMPÍRNA
22. 9. / 12.00 / DEPO2015 – KLEMPÍRNA
Čínský spisovatel, hudebník a básník, který je významným
kritikem čínského komunistického režimu. V únoru 1990 byl
zatčen a odsouzen k odnětí svobody na 4 roky. Ve vězení
byl vystaven mučení a krutému zacházení, dvakrát se tam
pokusil o sebevraždu. Jeho knihy byly vydány na Tchaj –
wanu a v Hongkongu, v Číně jsou ale zakázané. Byly
přeloženy do angličtiny, francouzštiny a němčiny, dvě také
vyšly v češtině – Hovory se spodinou (Mladá fronta, 2013) 
a Kulky a opium (Mladá fronta, 2014). V roce 2008 podepsal
Chartu 08, jejímž spoluautorem je jeden z jeho nejbližších
přátel. Od roku 2011 žije v exilu v Německu. Na podzim
letošního roku obdrží v New Yorku od Nadace Knihovny
Václava Havla ocenění „Disturbing the Peace, Award for 
a Courageous Writer at Risk“.
Paul Millar, 1933, Velká Británie
22. 9. / 13.00 / DEPO2015 – ATELIÉR 2
Narodil se v Brně v třicátých letech minulého století a do
Skotska odešel se svou ženou v roce 1968. Velkou část jeho
soukromého času mu zabírá práce honorárního generálního
konzula ČR ve Skotsku – úřad, který bezplatně zastává od
roku 1997. Prezident republiky mu udělil Medaili za zásluhy,
Ministerstvo obrany ČR Plaketu za péči o válečné hroby a je
držitelem ceny Gratias agit, kterou uděluje ministr zahraničí
ČR. Překládá z angličtiny, zejména knihy Petera Mayla, 
s nímž ho kromě osobitého smyslu pro humor sbližuje
nesentimentální láska k Provence. Je autorem knih Skotsko
po česku (Argo, 2015) a Znovu Skotsko po česku, která
právě vychází.
Benoit Meunier, 1977, Francie
22. 9. / 14.00 / DEPO2015 – ATELIÉR 2
Narodil se v Lyonu. Brzy opustil filozofické studium, aby se
mohl věnovat jazykům. Od roku 2004 bydlí v Praze, kde
pracuje jako překladatel, učitel francouzštiny na gymnáziu 
a překladatelství na Karlově univerzitě. Překladatelskou
kariéru zahájil novelou od B. Hrabala Jarmilka v rámci
magisterské práce na Sorbonně (2002). Poté následovaly
překlady knih Patrika Ouředníka, Michala Ajvaze, Karla

Čapka a také literatury pro děti a mládež. V roce 2016 vydal
Slovník zrádných slov ve francouzštině. Jeho nový překlad
Osudů dobrého vojáka Švejka vyšel v květnu 2018 u nakla-
datelství Gallimard a v září 2018 vyjde sbírka básní od 
B. Reynka Podzimní motýli. 
Amir Or, 1956, Izrael
21. 9. / 17.00 / DEPO2015 – KAVÁRNA
Autor je významný izraelský básník, prozaik a esejista, je
považován za jednoho z předních světových spisovatelů. Je
autorem 12 básnických sbírek a jeho básně byly přeloženy
do 45 jazyků. Narodil se v roce 1956 v Tel Avivu. Jeho
prarodiče pocházeli z Polska, odkud ve 30. letech odešli do
Izraele v rámci sionistického osídlování. Od svých dvaceti žil
Amir Or v zahraničí. Několik let strávil v Nizozemí a také 
v Indii, kde se věnoval studiu různých meditačních praktik.
Amir Or vystudoval filozofii a komparativní religionistiku na
Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a později tam přednášel
starořecké náboženství. Je držitelem několika izraelských 
i mezinárodních básnických ocenění. Na mezinárodním
festivalu poezie Struga Poetry Evenings, který je každo-
ročně pořádán v Makedonii, obdržel cenu 2000 Pleiades
Tribute za významný přínos moderní světové poezii.
Mariusz Surosz, 1963, Polsko
21. 9. / 16.00 / DEPO2015 – KAVÁRNA
Polský novinář, esejista a historik. Vystudoval filozofii na
Jagellonské univerzitě v Krakově a historii na Vysoké škole
pedagogické tamtéž. Od roku 2011 žije v Praze, kde se
věnuje svému oblíbenému koníčku – zkoumání Čechů 
v jejich přirozeném prostředí. Již ve svém knižním debutu
Pepíci. Dramatické století Čechů polskýma očima z roku
2011 dokázal čtenáře přesvědčit, že v portrétech význam-
ných osobností umí brilantně načrtnout klíčové okamžiky
československých dějin 20. století. V jeho nejnovější knize
Ach, ty Češky! (překlad Anna Plasová, vydala Mladá fronta
2017) jsou hrdinkami pouze ženy. 
Mariusz Szcygiel, 1966, Polsko
22. 9. / 15.00 / LOOSOVY INTERIÉRY
22. 9. / 17.00 / DEPO2015 – KLEMPÍRNA
Významný představitel polské literární reportáže, spolupra-
covník listu Gazeta Wyborcza. V Česku bylo přeloženo pět
jeho knih reportáží a fejetonů většinou o české historii 
a kulturním životě Čechů. Nejznámější Gottland, reportáže 
o české historii, je dosud českým i světovým bestsellerem,
za nějž získal řadu prestižních ocenění. Gottland byl
přeložen do 17 jazyků a na jeho motivy vznikly divadelní 
i filmové adaptace. Neméně úspěšné se staly jeho další
knihy Udělej si ráj, reportáže ze života současných Čechů,
Láska nebeská, fejetony o české literatuře a filmu, Libůstka 
a Dámské příběhy, reportáže o ženách. V poslední knize
Projekt: pravda hledá v citlivě psaných fejetonech nový
smysl života a osobní pravdy slavných i neznámých lidí
doma, v Česku i ve světě.



Program ve spolupráci s Americkým centrem v projektu
Česko-americké století: 100 let událostí, 1000 myšlenek
18.00  Promítání filmu a diskuze | Americké centrum
A More–or Less–Perfect Union
Režie | James Gabbe USA. Vstup volný

20.00  Divadelní představení | Dejvické divadlo
Ucpanej systém | Irvine Welsh 
Podle povídek z knihy a scénáře k filmu Acid House Irvina
Welshe za osobní účasti autora
Hrají | Ivan Trojan, Václav Neužil, Miroslav Krobot, Martin
Myšička, Jaroslav Plesl, Hynek Čermák, Klára Melíšková,
Lenka Krobotová a další
Režie | Michal Vajdička
Na tuto akci se nevztahuje celofestivalový voucher.
Vstupenky k prodeji samostatně na portálu GoOut.cz 
a na pokladně Dejvického divadla. 

16.00   Autogramiáda Irvina Welshe | Knihy Dobrovský
20.00 Slavnostní zahájení 28. ročníku mezinárodního
Festivalu spisovatelů Praha
Rezidence primátora hlavního města Prahy 
Pouze na pozvánky 

17.00  Autorská čtení | Hlavní sál Senátu PČR
Ana Luísa Amaral Portugalsko | uvádí Marie Iljašenko ČR
Petr Hruška s hudebním doprovodem Yvetty Ellerové ČR |
uvádí Jan Němec ČR 
20.00  Galavečer | Hlavní sál Senátu PČR 
Zahajovací řeč Michaela Marche, prezidenta Festivalu
spisovatelů Praha
Videoprojekce PWF 2018
Performance Živé zlo VJ Kopeckého
Hudební doprovod Joe Karafiát & Helen Rock
Autorský večer s Irvinem Welshem Velká Británie |
moderuje Petr Vizina ČR
21.30  Společenské setkání se spisovateli pořádá Milan
Štěch, předseda Senátu PČR

11.00 Brunch s Irvinem Welshem | Černá labuť 
Vstup na akci s celofestivalovým voucherem za 650 Kč nebo
se samostatnou vstupenkou. 

14.00  Autorská čtení | Hlavní sál Senátu PČR 
Jidi Majia Čína | uvádí Li Li Čína
Kiran Desai Indie | uvádí Inderjit Badhwar Indie
17.00  Autorská čtení | Hlavní sál Senátu PČR 
Cletus Nelson Nwadike Švédsko | 

uvádí Michael March USA
Abolghasem Esmailpour Írán | uvádí Azadeh Mohammadi
Kangarani Írán 
20.00  Galavečer | Hlavní sál Senátu PČR  
Animovaná projekce VJ Kopecký
Živé zlo | Diskuze
Irvine Welsh Velká Británie | Colson Whitehead USA |
Mark Slouka USA, moderuje Petr Drulák ČR 
21.30  Společenské setkání se spisovateli pořádá Milan
Štěch, předseda Senátu PČR

Program ve spolupráci s Americkým centrem 
v projektu Česko-americké století: 
100 let událostí, 1000 myšlenek
14.00  Projekce filmu Američtí autoři v Praze | NG Anežský
klášter. Režie | Petr Tomaides
14.15  Autorská čtení | NG Anežský klášter
Mark Slouka USA | uvádí Daniela Drtinová ČR
Colson Whitehead USA | uvádí Stephan Delbos USA
16.00  Koncert Joe Karafiát: Čertův smích | NG Anežský
klášter
17.00  Hovory | NG Anežský klášter 
V Bílém domě: Seymour Hersh USA | uvádí M. March USA
20.00  Galavečer | NG Anežský klášter 
Americký sen | Diskuze
Kiran Desai Indie | Colson Whitehead USA | 
Iva Pekárková ČR, moderuje Inderjit Badhwar Indie
21.30 Společenské setkání se spisovateli

10.00  Snídaně se spisovateli | Knihkupectví a kavárna
Globe. Vstup volný
16.30  Autogramiáda Ivy Pekárkové | Palác knih Neoluxor
17.00 Diskuze Podstata zla | NG Anežský klášter 
Jidi Majia Čína | Abolghasem Esmailpour Írán | Cletus
Nelson Nwadike Švédsko, moderuje Michael March USA
19.30 Debata investigativních žurnalistů a spisovatelů | NG
Anežský klášter 
Reportér: Večer se Seymourem Hershem USA | moderuje
Inderjit Badhwar Indie
21.30 Společenské setkání se spisovateli závěrem 
28. ročníku Festivalu spisovatelů Praha

Program 28. ročníku Festivalu spisovatelů Praha
Úterý 2. října

Sobota 6. října

Pondělí 8. října

Středa 3. října

Čtvrtek 4. října

Pátek 5. října

Neděle 7. října



Příběhy z Feťákova: Kšeftaři, felčaři
a farmaceutická firma, která to spustila 
Jak známo i z českých médií, Spojené státy zažívají tzv. opiá-
tovou epidemii. Předávkování je nyní hlavní příčinou úmrtí
Američanů mladších 50 let. Nejvíce obětí je v New Jersey,
Indianě, Ohiu a Západní Viržinii – státech s vysokou neza-
městnaností a mizernou úrovní všeobecného vzdělání, kde lidé
volili převážně Donalda Trumpa. V rozmezí let 2016 a 2017
vzrostl celonárodně počet obětí o deset procent. Překvapivé je,
že jde převážně o bělochy. 
Nejnovější kniha investigativní reportérky Beth Macyové nabízí
důkladně zdokumentovaný pohled na přičiny a důsledky této
epidemie. Pod titulem Příběhy z Feťákova: Kšeftaři, felčaři 
a farmaceutická firma, která to spustila (Little, Brown, srpen
2018) se skrývají desítky tragických i povzbudivých příběhů,
které knihu ihned zařadily mezi besteselery letošního léta. 
Autorka staví na autentických rozhovorech s uživateli drog, je-
jich rodinnými příslušníky, zdravotním personálem, a dokonce
uvězněným překupníkem, který jí osvětlil podrobnosti tohoto
pokoutního obchodování. 

Prapočátek dnešní epidemie se datuje rokem 1996, kdy firma Purdue Pharma uvedla do prodeje opiátové pilulky Oxy-
Contin. Propagovala je jako méně návykové: osoby závislé na opiátech by je údajně odmítaly kvůli záměrně zpožděnému
uvolňování aktivní látky (contin – continuous). S tím si však opiátoví uživatelé záhy poradili. Po odstranění povrchové
vrstvy se dostali k perličce čistého oxycodonu uvnitř tablety. Přestože firma se po 600milionové pokutě z roku 2007 
s tímto problémem vypořádala, lékaři až dosud stupňovali ne vždy zdůvodněné předepisování oxycodonu. 
Situaci na nezákonném trhu s návykovými drogami zhoršuje sílící poptávka po starém dobrém heroinu – „přírodní droze“
kombinované s vysoce účinnými syntetickými opiáty typu fentanyl. Černý trh nabízí  i další drogy, včetně kokainu, metham-
phetaminu a protistresových léků benzodiazepinů. 
Americká vláda uvolnila loni na řešení opiátové krize miliardu dolarů. Lékaři začínají být opatrnější při předepisování
opiátů, rehabilitace je dostupnější stejně jako distribuce „záchranné drogy“ nalaxonu, která blokuje důsledky předávkování. 

Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA


