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Richard Brautigan CHYTÁNÍ PSTRUHŮ v AMERiCE, vánoční nabídka MEANdERU a další
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Madeleine Albrightová
FAšisMus – VAroVání

Fašista je podle autorky ten, „kdo tvrdí, že mluví jménem celého národa nebo skupiny obyvatel, naprosto ho nezajímají práva ostatních a je ochoten použít k dosažení svých cílů násilí
a veškeré další nezbytné prostředky“. V takto širokém pojetí pak pod pojem fašismus autorka zahrnuje i další totalitní hnutí a ideologie.
Téměř celé 20. století probíhalo ve znamení střetu demokracie s fašismem, jehož obětí se
staly desítky milionů lidí. Po hrůzách druhé světové války se zdálo, že svět už nepřipustí, aby
se duchovní dědicové Hitlera a Mussoliniho pokusili o návrat. Madeleine Albrightová vychází
ze své dvojí zkušenosti dítěte, jehož život válka silně poznamenala, i výrazné osobnosti
světové politiky, jíž se stala během své úctyhodné diplomatické kariéry, a tento optimistický
předpoklad zpochybňuje. Dokazuje, že fašismus nejen že přežil 20. století, ale v současnosti
představuje daleko vážnější hrozbu pro mír a spravedlnost než kdykoli po roce 1945. Kyvadlo
dějin směřující po pádu Berlínské zdi k demokracii se vydává opačným směrem. V čele usA,
nejvýznamnější opory svobodného světa, stanul člověk, který rozděluje společnost a otevřeně pohrdá demokratickými institucemi. V řadě zemí světa oslabuje politický střet a posilují extrémy, ať už pravicový nebo levicový. Političtí vůdcové jako Vladimir Putin nebo Kim
Čong-un se uchylují k taktice, již používali ve dvacátých a třicátých letech fašisté a nacisté.
Madeleine Albrightová ukazuje – a v tom spočívá varování z podtitulu –, jak snadno se
v dnešní době mohou populisté různých odstínů zneužitím slabin demokracie dostat zcela
legálním způsobem k moci. V tomto smyslu nás její kniha volá k odpovědnosti porozumět
vážnosti situace, pokud se chceme vyhnout opakování tragických chyb minulosti.

nová kniha Madeleine Albrightové představuje osobně laděné, naléhavé a důkladné zkoumání fašismu a jeho různých podob ve 20. století.

Překlad: Tomáš Vrba
Vázaná, 256 stran, 298 Kč, EAn: 9788025726426
Zakoupit můžete zde
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Politika vzteku a strachu

Toho dne, kdy fašisté poprvé změnili směr mého života, jsem sotva
začínala chodit. Bylo to 15. března 1939. Úderné oddíly německé
armády vtrhly do mého rodného Československa, doprovodily Adolfa
Hitlera na Pražský hrad a posunuly Evropu na sám práh druhé
světové války. Po deseti dnech skrývání jsme s rodiči unikli do
Londýna. Tam jsme se připojili k emigrantům z celé Evropy, kteří
napomáhali válečnému úsilí Spojenců a plni úzkosti čekali, až to
martyrium skončí. Když se po šesti úmorných letech nacisté vzdali,
vraceli jsme se domů s nadějí a s nadšením budovat ve svobodné
zemi nový život. Otec pokračoval v práci na ministerstvu zahraničí
a po krátký čas bylo vše v pořádku. Pak se naše země v roce 1948
dostala pod nadvládu komunistů. Demokracie skončila a naše rodina
byla opět vyhnána do exilu. Do Spojených států jsme dorazili toho
roku v Den příměří a pod bdělým dohledem Sochy svobody nás
přijali jako uprchlíky. Rodiče mne a mé sourozence – sestru Kathy
a bratra Johna – chtěli chránit a zařídit nám co nejnormálnější život,
a proto nám neřekli to, co jsme se dozvěděli až po desetiletích: že tři
naši prarodiče a mnoho tet, strýců, sestřenic a bratranců patřili
k milionům Židů, kteří zahynuli v krajním aktu fašismu – holokaustu.
Když jsem přijela do USA, bylo mi jedenáct a nekladla jsem si žádné
vyšší cíle než stát se typickým americkým teenagerem. Zbavovala
jsem se evropského přízvuku, s uchem přilepeným k tranzistorovému rádiu jsem četla hromady komiksů a zbožňovala jsem bubble
gum. Dělala jsem vše proto, abych se přizpůsobila, ale zároveň jsem
věděla, že i rozhodnutí přijímaná někde daleko mohou znamenat
rozdíl mezi životem a smrtí. Brzy po nástupu na střední školu jsem
založila klub pro mezinárodní vztahy, jmenovala jsem se jeho
předsedkyní a vyvolávala jsem debaty o všem možném od maršála
Tita po Gándhího myšlenku satjágrahy („síly zrozené z pravdy
a lásky“). Mí rodiče si velice vážili svobody, jíž jsme se v naší nové
vlasti těšili. Otec se rychle etabloval jako profesor na Denverské
univerzitě, psal knihy o hrozbách tyranie a znepokojovalo ho, jak si

Američané zvykli na svobodu – „jsou velmi, velmi svobodní“,
napsal – natolik, že považují demokracii za samozřejmost. Když
jsem pak sama měla rodinu, má matka nám každého 4. července
telefonovala, aby se ujistila, zda její vnoučata řádně zpívají
vlastenecké písně a jestli šla do průvodu. Mnoho Američanů má
sklon představovat si roky krátce po druhé světové válce v romantických barvách jako časy bezelstné nevinnosti, kdy všichni
věděli, že Amerika je veliká a každá rodina má spolehlivého živitele,
nejnovější domácí spotřebiče, nadprůměrně nadané děti a růžové
životní vyhlídky. Ve skutečnosti byla studená válka obdobím permanentní úzkosti, v níž doznívající stín fašismu zastřel temný mrak
jiného druhu. Když jsem dorůstala, hladina radioaktivního stroncia 90
v dětských zubech padesátkrát přesahovala přirozené hodnoty.
Prakticky v každém městě hlídky civilní obrany vyzývaly občany, aby
si za domem vybudovali protiatomový kryt zásobený nakládanou
zeleninou, společenskými hrami jako Monopoly a cigaretami. Děti ve
velkých městech dostaly kovové identifikační známky s vyrytým jménem pro případ, že by došlo k nejhoršímu. Později jsem se vydala na
stejnou dráhu jako můj otec a učila jsem na univerzitě. Zaměřila jsem
se mimo jiné na země střední a východní Evropy, které byly odsunuty do role pouhých satelitů obíhajících kolem totalitárního slunce
a o nichž převládalo mínění, že se v nich nikdy neudálo nic zajímavého a nic podstatného se tam nikdy nezmění. Marxův sen o ráji
dělnictva tam degeneroval do orwellovského děsivého snu. Nejvyšším dobrem byla konformita, na každý domovní blok dohlíželi
špiclové, celé země žily za ostnatým drátem a jejich vládci tvrdili, že
dole je nahoře a černá že je bílá. Pak přišla změna a její rychlost budila úžas. Deset let staré požadavky dělníků v loděnicích a povzbuzení od papeže narozeného ve Wadowicích přinesly v červnu 1989 Polsku demokratickou vládu. V říjnu toho roku se stalo
demokratickou republikou Maďarsko a počátkem listopadu padla
Berlínská zeď. V oněch zázračných dnech naše televize každé ráno
přinášely zprávy o tom, co se tak dlouho zdálo nemožné. Dosud si
vybavuji rozhodující okamžiky sametové revoluce v mé rodné zemi –
sametové proto, že se obešla bez rozbitých hlav a výstřelů. Onoho
mrazivého odpoledne koncem listopadu na Václavském náměstí
v Praze dav 300 000 lidí radostně zvonil klíči, a vládě komunistů
odzvonilo. Na balkoně s výhledem na ty zástupy stál Václav Havel,
statečný dramatik, který byl ještě před půl rokem politickým vězněm
a o pět týdnů později skládal přísahu prezidenta svobodného
Československa. V té chvíli jsem se stejně jako tolik lidí domnívala,
že demokracie úspěšně zvládla tu nejtěžší zkoušku. Kdysi mocný
Sovětský svaz, oslabený hospodářskou stagnací a ideologicky vyčerpaný, se roztříštil jako váza upuštěná na kamennou podlahu,
čímž získaly svobodu Ukrajina, Kavkaz, Pobaltí i středoasijské republiky. Závody v jaderném zbrojení skončily, aniž kdokoli vyletěl do
povětří. Na Východě se v Jižní Koreji, na Filipínách a v Indonésii
podařilo sesadit dlouholeté diktátory. Na západní polokouli
v Latinské Americe vojenské režimy postupně nahrazovali řádně
zvolení prezidenti. V Africe propuštění Nelsona Mandely – dalšího
vězně, který se stane prezidentem – povzbudilo naděje na obrodu
celé oblasti. Počet zemí, jež si zasluhují označení „demokracie“,
vzrostl po celém světě z pětatřiceti na více než sto. V lednu 1991
George H. W. Bush v projevu ke Kongresu prohlásil, že „konec
studené války je vítězstvím celého lidstva (…) a umožnilo ho do
značné míry vůdčí postavení Ameriky“. Václav Havel z druhé strany
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Atlantiku dodal, že „Evropa se
americký systém boje proti
pokouší dát sama sobě historicky
zločinnosti je „k smíchu“, co
nový druh pořádku, kterému se
může zastavit samovládce jako
říká její sjednocování (…) Jde
filipínského Rodriga Duter-tea
tedy o budování Evropy, v níž by
před zpochybňováním tam-ní
už nikdo mocný nemohl utiskovat
justice? Pokud Trump obvi-ňuje
kohokoli méně mocného, v níž by
opoziční politiky ze zrady jen
už nebylo možné řešit spory
proto, že netleskají jeho slosilou“. Dnes, po více než čtvrt
vům, z jaké pozice má Amerika
století, si musíme položit otázku,
protestovat proti žalářování
co se to stalo s onou povznáševězňů svědomí v jiných zející vizí, proč zjevně chřadne, mímích? Jestli hlava nejmocnější
sto aby se projasňovala? Proč je
země světa vidí život jako beznyní podle organizace Freedom
ohledný zápas, v němž žádná
House demokracie „vystavena
země nemůže nic získat jinak
Madeleine Albrightová se narodila v Praze roku
útokům a ustupuje“? Proč se tolik
než na úkor někoho jiného, kdo
1937 v rodině českého diplomata Josefa Korbela.
lidí v mocenském postavení snaponese prapor mezinárodní týBěhem
dětství
odešla
s
rodinou
hned
dvakrát
do
ží narušit důvěru veřejnosti
mové spolupráce, když ty nejexilu, poprvé před Hitlerem do Londýna, podruhé —
k volbám, k soudům, k médiím
obtížnější problémy nelze řešit
a nadobro — před komunistickou totalitou do Spojea – což má pro budoucnost naší
jiným způsobem? Představitelé
ných států. Tam vystudovala a zahájila oslnivou akaplanety zásadní význam –
států mají povinnost sloužit co
demickou a politickou kariéru, jež vyvrcholila v křesle
k vědě? Proč jsme dovolili, aby
nejlépe jejich zájmům – to je
americké ministryně zahraničí ve vládě Billa Clintona.
vznikla tak nebezpečná propast
samozřejmost. Když Donald
Madeleine Albrightová je nositelkou řady význammezi bohatými a chudými, mezi
Trump hlásá, že pro něj je
ných
ocenění,
včetně
českého
Řádu
Bílého
lva
či
obyvateli měst a venkova, mezi
„Amerika na prvním místě“,
americké Prezidentské medaile svobody.
lidmi s vyšším vzděláním a těmi,
konstatuje podobnou samokteří ho postrádají? Proč se
zřejmost. Žádný seriózní politik
Spojené státy – přinejmenším dočasně – vzdaly své vůdčí role nikdy neměl v úmyslu stavět Ameriku na druhé místo. V tomto
v mezinárodních vztazích?
případě nejde o cíl. Trump se od všech prezidentů, kteří následovali
A proč mluvíme znovu, už v jednadvacátém století, o fašismu?
po tristní trojici Harding, Coolidge a Hoover, liší svým pojetím, jak
Jedním z důvodů je, upřímně řečeno, Donald Trump. Představíme-li americké zájmy nejlépe prosazovat. Vnímá svět jako bojiště, na
si fašismus jako téměř zhojenou ránu z minulosti, tak instalovat němž se každá země snaží ovládnout všechny ostatní, přičemž mezi
Trumpa do Bílého domu bylo jako strhnout obvaz a rozškrábnout sebou soutěží jako developeři s cílem přivést protivníka na mizinu
strup. Politickou třídu ve Washingtonu – stejnou měrou republikány, a z obchodů vytřískat každý desetník zisku. Vzhledem k Trumpovým
demokraty a nezávislé – Trumpovo zvolení tak vyděsilo, že být to ve životním zkušenostem lze pochopit, že může takto uvažovat,
staré němé fi lmové grotesce, hrdina by oběma rukama popadl svůj a v mezinárodní diplomacii a obchodu se dozajista najdou případy,
klobouk, narazil si ho až přes uši, vyskočil do vzduchu a padl naznak. kdy je striktní rozdělení na vítěze a poraženého zcela zřejmé.
Spojené státy již v minulosti zažily tak či onak nedokonalé Nicméně přinejmenším od konce druhé světové války Spojené státy
prezidenty, vlastně jsme nikdy neměli jiné, v moderní době ale nikdy zastávaly názor, že vítězství lze vybojovat a udržet snáze pronestál v čele exekutivy člověk, jehož výroky a činy by byly natolik střednictvím společné akce, než když jedna země postupuje sama.
v rozporu s demokratickými ideály. Již od počátků své kampaně i po Generace Franklina Roosevelta a Harryho Trumana byly přepříchodu do Oválné pracovny se Donald Trump hrubě vyjadřoval svědčeny o tom, že nejlepší bude prosazovat společnou bezpečnost,
o politických institucích a zásadách, jež tvoří základy otevřeného společný blahobyt a společnou svobodu. Například Marshallův plán
vládnutí. Po celou dobu přitom systematicky rozvracel úroveň poli- z roku 1947 se zakládal na zjištění, že americké hospodářství by bez
tické debaty ve Spojených státech, prokazoval neuvěřitelnou pře- evropských trhů schopných kupovat zboží, které američtí farmáři
zíravost k faktům, urážel své předchůdce, vyhrožoval, že své sou- a americký průmysl potřebují prodat, stagnovalo. Znamenalo to, že
peře „zavře do vězení“, novináře z tradičních médií označoval za nejlepší způsob, jak stavět Ameriku na první místo, bylo pomoci
„nepřátele amerického lidu“, šířil lži o poctivosti volebního procesu našim evropským (a asijským) partnerům vybudovat vlastní dynav USA, prosazoval nesmyslně nacionalistickou hospodářskou mickou ekonomiku. Podobná úvaha vedla k Trumanovu „programu
a obchodní politiku, zesměšňoval imigranty i země, odkud přišli, Čtvrtého bodu“, který zpřístupnil americkou technickou pomoc Laa živil paranoidní fanatismus vůči vyznavačům jednoho z předních tinské Americe, Africe a Blízkému východu. Srovnatelné postupy se
světových náboženství. Na světové politiky s autokratickými sklony osvědčily v oblasti bezpečnosti. Prezidenti od Roosevelta po Obamu
takové výbuchy působí jako balzám. Místo aby kritizoval proti- se snažili pomáhat spojencům, aby byli schopni se chránit sami,
demokratické síly, Trump jim je posilou – a dodavatelem výmluv. Při a současně se zapojit do kolektivní obrany proti společnému
svých cestách slýchávám stále stejné otázky: Jestliže prezident USA nebezpečí. Nedělali jsme to ve jménu dobročinnosti, ale proto, že
říká, že tisk pořád lže, jak můžeme vytýkat Vladimiru Putinovi, že jsme se velmi drsně poučili, že problémy v daleké cizině, pokud na
tvrdí totéž? Když Trump prohlašuje, že soudci jsou za-ujatí a že ně včas nereagujeme, mohou zanedlouho ohrozit i nás.
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Madeleine Albrightová:
Nazývejme věci pravým jménem

RECENZE

Newyorské nakladatelství HarperCollins v dubnu vydalo nejnovější knihu
Madeleine Albrightové (nar.1937 v Praze – Smíchově), první ženy jmenované do čela americké diplomacie. (Nyní česky nakladatelství Argo). Pod
přímočaře nediplomatickým názvem FAšiSMuS: vArováNí se skrývá
kombinace osobních vzpomínek na léta 1937 až 1948, prožitá zčásti
v Praze, zčásti v anglické emigraci, s poučenými úvahami o nebezpečí totalitarianismu a autokracie ve světových dějinách až podnes. Autorka
v současnosti působí jako profesorka praktické diplomacie na Georgetownské univerzitě.
Albrightová srovnává autoritářské cíle a metody Benita Mussoliniho a Adolfa
Hitlera s taktikou novodobých politiků obdobného ražení v Evropě, Asii a obou Amerikách. „Demokracie je zranitelná“, dokládá v souvislosti s varovnými vývojem dnešní venezuely, Turecka, Polska, Maďarska, ruské federace i Spojených států, kde se loni ujal moci – podle jejích slov – „první antidemokratický prezident v dějinách
země“.
v závěru knihy autorka formuluje řadu otázek, které by každý občan, jemuž záleží na liberálně demokratické
budoucnosti kdekoli ve světě, měl klást svým politickým představitelům: rozdmýchávají předsudky a pomstychtivost? Podkopávají autoritu státních institucí, masových médií a soudů? Zneužívají vlasteneckého symbolismu? Pasují se do rolí mesiášských řešitelů veškerých problémů dneška i zítřka? Podněcují násilí namísto věcné
argumentace?
Albrightová věří v liberálně demokratické přístupy k národním i globálním otázkám. Na sklonku své politické
i pedagogické kariéry považuje proto za svou povinnost reagovat na hrozbu neofašismu s využitím přesvědčivých historických argumentů i úzce osobních a rodinných zážitků.

Stanislav Perkner
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Walter Isaacson
Leonardo da VIncI

Skutečný obraz největšího génia všech dob poskládaný z jeho tisícistránkových deníkových záznamů.
Zůstává nejkreativnějším géniem našich dějin.
Jaká tajemství nám může odhalit? autor životopisných bestsellerů Steva Jobse nebo alberta
einsteina, ověnčených knižními cenami, oživuje
v této nové biografii postavu největšího génia
všech dob – Leonarda da Vinci.
Walteru Isaacsonovi se staly pro tuto knihu podkladem Leonardovy tisícistránkové ohromující
deníkové záznamy a nejnovější poznatky o jeho
životě a díle. Z nich splétá příběh, v němž propojuje
uměleckou a vědeckou tvorbu tohoto slavného
renesančního muže. Ukazuje nám, že Leonardova
genialita vycházela z dovedností, které i my sami
můžeme zlepšovat, jako je neukojitelná zvídavost,
bedlivé pozorování a představivost tak hravá, že koketovala se sněním.
Jeho tvořivost vyplývala ze schopnosti propojit humanitní vědy s technikou. Jeho život by nám
všem měl připomínat, jak je důležité vědomosti nejen přejímat, ale také se nad nimi kriticky
zamyslet. a také že nám nesmí chybět představivost, abychom stejně jako nadaní podivíni
a buřiči všech dob dokázali myslet jinak.
Walter Isaacson, profesor historie na Tulanově univerzitě, byl generálním ředitelem
aspenského institutu humanitních studií, ředitelem cnn a šéfredaktorem časopisu Time.
Je autorem knih Inovátoři, Steve Jobs nebo einstein Jeho život a vesmír.
Přeložil Tomáš Jeník
Vázaná, 600 stran, 499 Kč, ean: 9788072527618, ISBn: 978-80-7252-761-8

Rozhovor s autorem na další straně

Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/252574/leonardo-da-vinci/

w w w. p r a h . c z

Porozumění inovacím a genialitě zůstává celoživotním dílem ikonického autora Waltera Isaacsona,
člověka s nevšední schopností hluboce pohlédnout do duše člověka, ať již působil před delší
dobou (Benjamin Franklin, Albert Einstein) nebo zemřel teprve nedávno (Steve Jobs) a ukazuje
nám, jak jejich práce formovala svět. Jeden muž však vyniká nad všemi, geniální génius, italský
umělec a polyhistor, Leonardo Da Vinci.
Da Vinci byl muž, který překonal všechny své vrstevníky, a vykročil daleko do budoucnosti. Walter
Isaacson strávil roky své investigativní kariéry ve snaze proniknout do všech zákoutí života tohoto
mimořádného jedince. Výsledkem je obsáhlá biografie, kterou právě česky vydalo nakladatelství
Práh, a která vypráví celý příběh tvůrce, jenž navždy změnil svět.
Co vás fascinuje na některých vizionářích různých
věků, že jste se rozhodl
podrobit je hlubšímu zkoumání?

Rád se dívám na lidi, kteří
vynikají v různých disciplínách, zejména na ty, co
spojují umění a vědu nebo
humanitní vědy s technologiemi. Patří sem Steve Jobs, ale
samozřejmě i Benjamin Franklin a Albert Einstein. Pokud
pracuji napříč disciplínami,
mám tendenci vidět vzory
v přírodě, chápat průřezové
vlivy. Leonardo Da Vinci je
jedinečným příkladem. Jeho
kresba vitruviánského muže
(Vitruviánský muž je kresba Leonarda da Vinciho, která znázorňuje proporce lidského těla – muže. Postava v několika různých
postojích je vepsána do kruhu
a čtverce) působí symbolicky.

Vzal jste na sebe obrovský
úkol psát o životě někoho
mimořádného. Strávil jste
léta sběrem a studiem pramenů a v konečném výsledku jste se musel ubránit,
abyste nevytvořil bezchybnou ikonu. I geniální lidé
měli své chyby a jejich životy tvořilo mnoho různých
faktorů. Byl jste si vědom
odpovědnosti, když jste zobrazoval jedinečnost některých velikánů?

Myslím si, že je důležité, aby
historici byli obezřetní a nepodlehli pokušení přenášet
morální myšlení současnosti
na lidi z minulosti. Musíme
pochopit dobu, v níž žili, porozumět tomu, kým byli, a pochopit také soudy, které na ně
vynášela různá období historie.
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Váš nejnovější projekt o Leonardovi
Da Vinci je pro vás vyvrcholením až
existenciálního hledání toho, co dělá
z člověka géna?

Co si myslíte, že bylo hnací silou
Leonarda Da Vinci při jeho objevování nového?

Myslím, že to byla zvědavost.
Neoplýval až nadlidskou duševní kapacitou, jakou měli Isaac Newton nebo
Albert Einstein. Místo toho ho charakterizovala neutuchající zvědavost.
Každý týden si napsal do zápisníku
seznam věcí, které se chtěl naučit. Byl
do značné míry samouk. Píše, jak
v Miláně staví zámky a přehrady, nebo
jak chodí na ledě ve Flandrech, proč
ryba plave ve vodě rychleji, než pták
může létat vzduchem a spoustu
dalších věcí. Skvělé na tom všem je to,
že všichni v sobě můžeme zvědavost
probudit. Můžeme se zastavit, a to i vícekrát denně, abychom se zeptali i na
relativně jasné věci. Třeba, proč je
obloha modrá nebo jak se voda
dostává do horských toků. Na toto se
Leonardo ptal sám sebe.

Ano, je to vrchol, a proto jsem čekal,
než jsem se odhodlal biografii o něm
napsat. On je vrcholným příkladem někoho, kdo se snažil vědět všechno, co
bylo známé v jeho době a k tomu přidat
ještě něco navíc.

Pravý polyhistor…

Ano, skutečný polyhistor. Osoba s nejširší a nejvíce košatou zvědavostí,
jakou v dějinách známe. O Leonardův
život jsem se soustavně zajímal, ale
čekal jsem, že jeho biografii napíši, až
získám tolik zkušeností, že budu moci
s klidným svědomím říci, že jsem
dosáhl vrcholu ve své tvorbě, kterou
jsem zasvětil lidem, co posunuli souhrn
vědění z různých vědeckých oborů
a navíc byli i uměleckými génii.

Krátce jste se zmínil o Vitruviánském
muži. Fascinuje dokonce i dnes. Čím
si myslíte, že to je? Třeba tím, že zachycuje ve zkratce
představivost lidstva?

Vitruviánský muž mě také soustavně ohromnuje. Ten chlapec je
autoportrét Leonarda, jakási postava zbytečné krásy, pokud vám jde
jen o zachycení tělesných proporcí člověka. Leonardo se dívá na
sebe a poměřuje, jak se vejde do vesmíru. Byl jediný člověk, který
vytvořil kresbu, kterou lze považovat jak za brilantní vědeckou práci,
tak i úchvatné umělecké dílo.

Který je váš nejoblíbenější Leonardův obraz a proč?

Mona Lisa. Vzhledem k tomu, že se starověká krajina spojuje
s portrétem považuji toto dílo za vrchol jeho vědeckého a uměleckého myšlení. Miluji také méně známou práci: Dáma s hranostajem. Obraz vyzařuje bohatý rejstřík vnitřních emocí.

Co si myslíte, že je Leonardova největší osobní chyba? Pokud
nějakou vůbec měl?

Mnoho věcí nedokončil.
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Je něco, co vás na Leonardových malbách překvapilo?

techniky už ve čtyřicátých
letech devatenáctého století.
Myslím, že Maxe Plancka
zastínil Einstein. Ale jeho
genialitu to nesnižuje a chtěl
bych se o něm dovědět víc.
Ale to jsou jenom příklady.
Leonardo byl velmi přátelský
a měl více kamarádů, než si
dokážete představit. Někteří
z nich byli bezstarostní géniové, jako Luca Paccioli, velký
matematik, který pochopil vizualizaci geometrie a vedl
Leonarda, aby vytvořil nějaké
krásné geometrické kresby.
Takže miluji i lidi, kteří spolupracovali s některými známými génii.

Jeho mistrovské anatomické
kresby. Od plodu v děloze až
po ty, které ukazují uzavření
aorty.

Jak chápete výrok, že „není
nic silnějšího než myšlenka,
jejíž čas přijde“?

Myslím, že velcí myslitelé jsou
právě ti, kteří posunují hranice
myšlenek a jsou schopni učinit
skoky, které ostatní nevidí.
Myslím, ale že obecná teorie
relativity nebyla myšlenka, jejíž
čas přišel. Byl to masivní skok
v poznání Alberta Einsteina.
Stejně tak kreativita každého,
o němž jsem psal, od Steve
Jobse až po Leonarda Da
Vinciho, pocházela ze skutků,
které jiní svého času nebyli
schopni učinit.

Tak proč si pamatujeme některé jednotlivce a jiné ne?
Jaké vlastnosti museli mít,
aby mohli vystoupit na
vrchol?

Co tím myslíte?

Myslím tím, že ani v malém
měřítku nikdo nevěděl, že
potřebujeme nosit tisíce skladeb v našich kapsách, dokud
Steve Jobs nevymyslel iPod.
Nikdo nevěděl, že gravitace
není síla, která působí mezi
dvěma objekty, dokud Einstein
nepřišel se svou obecnou teorií relativity. Takže to byly skoky v myšlení, které směřovaly
dál, než tehdy byli ostatní
schopni vůbec pomyslet.

Kdo by byl podle vás zapomenutý génius?

Ada Lovelace (Augusta Ada

King, hraběnka z Lovelace, narozená jako Augusta Ada Byron a nyní známá
jako Ada Lovelace, (1815–1852; byla anglická matematička a první
programátorka, která je známá především detailním popisem fungování
Babbageova mechanického počítače, jehož vývoj podporovala i finančně.
Wikipedie) byla velmi zajímavá, když přišla s koncepty výpočetní

Einsteina si zapamatujeme,
protože byl nejdůležitější
osobou při vytváření dvou
pilířů současné vědy, což je
teorie relativity a kvantová
teorie. Ale byl také slavný pro
svou vizáž s proudem vlasů
a pronikavým záběrem očí.
Jeho tvář vypadala jako filmové znázornění geniality.
A můžete zapřemýšlet, zda by
byl stejně známý, kdyby vypadal jako Niels Bohr nebo
Max Planck. Myslím, že v případě Alberta Einsteina je jeho
sláva opodstatněná, ale někdy někdo, také velice brilantní,
může být méně výrazný a třeba vypadat jako Niels Bohr,
takže se mu proto možná dostane trochu méně publicity.
(Ze zahraničních pramenů)

„Od Leonarda se můžeme tolik naučit! Jeho schopnost spojovat umění, vědu,
techniku, humanitní vědy a představivost zůstává spolehlivým receptem na
tvořivost. A totéž platí o lehkosti, s jakou bral to, že nikdy tak docela nezapadá:
nemanželský syn, gay, vegetarián, levák, věčně roztěkaný a občas heretik.
A především Leonardova neutuchající zvídavost a experimentování by nám měly
připomínat, jak je důležité sobě i svým dětem vštípit nejen touhu vědomosti
přijímat, ale také ochotu o nich pochybovat – musíme být vynalézaví a, jako
nadaní podivíni a rebelové v jakékoliv době, myslet jinak.“ (Z úvodu knihy)
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Kniha je nejvíc emocionální tvůrčí produkt.
Navíc je napsaný příběh nejlepší forma zábavy.

Jeffery Deaver
OSTRÝ ŘEZ
Lincoln Rhyme a Amélie Sachsová se vracejí z Itálie
právě ve chvíli, kdy v New Yorku začne řádit vrah s velmi
neobvyklým modem operandi. Pronásleduje čerstvě
zasnoubené páry a zabíjí je ve chvíli, kdy se v klenotnictví
chystají koupit snubní prsteny. Ze symbolu budoucnosti
se ve vrahově podání stává symbol zmaru a smrti.
New York zachvátí panika a Rhyme se Sachsovou musí
začít okamžitě konat. Můžou se spolehnout na podporu
newyorské policie i na vlastní kriminalistické zkušenosti,
ale zanedlouho zjišťují, že tentokrát to možná nebude
stačit. Tento pachatel má v plánu víc, mnohem víc, než je na první pohled patrné.
Pokaždé, když se Rhymovi se Sachsovou podaří odkrýt nějakou stopu, jako by se vrah na
oplátku přiblížil k nim. A pak upoutá jeho pozornost prsten, který Lincoln dal Amélii. Na
tom šperku je cosi obzvlášť přitažlivého... Mohl by dvojici legendárních vyšetřovatelů stát
symbol jejich společné budoucnosti život?
Překlad: Jiří Kobělka
Vázaná, 520 stran, 379 Kč, ISBN: 978-80-7498-298-9
Zakoupit můžete zde
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KAPITOLA 1

„Je to bezpečné?“ William se nad tím krátce zamyslel. „Bezpečné? Proč by to nemělo být bezpečné?“ „Jenom se ptám. Je to tu
nějaké opuštěné.“ Žena se rozhlédla po chabě osvětleném
a umouněném vestibulu. Na podlaze leželo prastaré linoleum,
které bylo tak prošlapané, že vypadalo jako zbroušené smirkovým
papírem. Stáli před výtahem úplně sami. Dům se nacházel přímo
uprostřed Diamantové čtvrti v manhattanském Midtownu. Byla
sobota, židovský šabat, a v mnoha prodejnách a firmách proto
měli zavřeno. Březnový vítr svištěl a úpěl. „Podle mě nám nic
nehrozí,“ řekl William snoubence. „Straší tu jen trochu.“
Snoubenka se usmála, ale její výraz se rychle rozplynul.
Opuštěné to tady je, jen co je pravda, pomyslel si William. A taky
ponuré. Typická kancelářská budova, které se v Midtownu
stavěly… kdy vlastně? Ve třicátých, čtyřicátých letech? Ale určitě
není nebezpečná. Horší je, že tu dost věcí nefunguje. Kde je
sakra ten výtah? „Neboj,“ řekl William. „Tohle není jižní Bronx.“
„Tys v jižním Bronxu nikdy nebyl,“ namítla tiše Anna. „Jednou
jsem tam byl na zápase Yankees.“ Kdysi přes jižní Bronx denně
projížděl metrem, ale o tom se Anně nezmínil.
Zpoza tlustých kovových dveří se ozývalo skřípění soukolí
a sténání kladek. Výsledný zvuk působil strašidelně. Výtah.
Vlastně ano, ten možná bezpečný není. Ale šance, že by Anna
mohla pěšky vyjít tři křídla schodů, byla prakticky nulová. Jeho
snoubenka, čiperná blondýna se širokými rameny, byla díky
návštěvám fitness centra a okouzlující posedlosti sytě rudým
náramkem Fitbit ve skvělé kondici. Neměla tedy problém s fyzickou námahou, ale jak se kdysi vyjádřila, holky v podobných budovách zkrátka po schodech nechodí. I kdyby sem zavítaly
z radostných důvodů. Pragmatičnost vystrčila hlavu – už opět.
„Určitě je to dobrý nápad, Billy?“ William na to byl připraven.
„Samozřejmě.“ „Vždyť je tak drahý!“ To se nedalo popřít. William
si však doma všechno prostudoval a věděl, že za svých šestnáct
tisíc dolarů získá opravdovou kvalitu. Drahokam, jímž měl pan
Patel osadit snubní prsten z bílého zlata, určený pro Annin krásný
prsteníček, byl skutečný unikát: jedenapůlkarátový diamant
s princessovým brusem a barvou třídy F, tedy prakticky bezbarvý
krystal blížící se ideálnímu D. Rovněž jeho čistota byla téměř
dokonalá – byl zařazen do kategorie IF, což znamenalo, že
obsahuje jen velmi malé nečistoty (pan Patel jim vysvětlil, že se
jim říká „inkluze“), které odhalí jedině odborník při velkém zvět-

šení. Nebyl to dokonalý ani nikterak obrovský kámen, ale stále to
byl nádherný kus uhlíku, který při pohledu přes lupu pana Patela
vyrážel člověku dech. A co bylo nejdůležitější: Anna se do něj
zamilovala. William málem vyhrkl: „Svatbu má člověk jen jednou,“
ale díkybohu se dokázal včas zarazit. Protože v jejím případě to
sice pravda byla, avšak v jeho případě nikoliv. Anně jeho minulost
nevadila, nebo mu přinejmenším neposkytla žádný důvod myslet
si opak, ale rozhodně bylo jistější tohle téma nevytahovat (i proto
se jí před chvílí nezmínil, že pět let dojížděl metrem do Westchesteru). Kde je ksakru ten výtah? William Sloane znovu stiskl
tlačítko, ale to už bylo prosvětlené. Oba se jeho pošetilému kroku
zasmáli. Za nimi se otevřely vchodové dveře a do budovy vstoupil
muž. Nejdřív z něj byla vidět jen silueta na pozadí kalného světla
od prosklených dveří. William pocítil chvilkový neklid. Je to bezpečné…? Možná se před pár minutami se svým ujištěním unáhlil.
Koneckonců měla mít Anna za deset minut na prsteníčku věc
stejné hodnoty, jakou lidé běžně skládají coby zálohu na dům.
Rozhlédl se a znepokojeně konstatoval, že nikde nevisí bezpečnostní kamery. Když ovšem muž došel až k nim, příjemně se
usmál, kývl na pozdrav a dál si četl textové zprávy v mobilu. Měl
světlou kůži, tmavou bundu a pleteného kulicha; v jedné ruce
držel kromě telefonu látkové rukavice, které byly v tomto nezvykle mrazivém březnovém dni nezbytné, a v druhé ruce kufřík.
Zřejmě v této budově pracuje… nebo si jde i on vybrat u Patela
prstýnek pro snoubenku. Každopádně nepředstavuje žádnou
hrozbu. Navíc William taky chodil do fitka a taky byl závislý na
fitbitu, takže měl skvělou formu, a takhle velkého chlapa by
dokázal sejmout. Předpokládal, že podobným fantaziím se čas od
času oddává každý normální muž. Výtah konečně dorazil a dveře
se skřípavě otevřely. Muž gestem vyzval oba snoubence, aby
nastoupili jako první. „Prosím.“ Jeho hlas měl zvláštní přízvuk,
který William nedokázal zařadit. „Díky,“ řekla Anna. Přikývnutí. Na
třetím podlaží se dveře otevřely a muž znovu ukázal dlaní.
William místo odpovědi kývl, vystoupili s Annou z výtahu a zamířili
ke kanceláři firmy Patel Designs, která se nacházela na konci
dlouhé tmavé chodby. Jatin Patel byl zajímavý muž, imigrant ze
západoindického Súratu, což bylo centrum diamantového průmyslu v Indii – a dnes už i na celém světě. Když u něj byli před
pár týdny poprvé, aby si něco objednali, Patel se trochu rozpovídal. Vysvětlil jim, že obrovské množství diamantů se dnes
brousí a leští právě tam, v takzvaných „kotelnách“ – v malých továrnách připomínajících obytné domy, horkých, zaprášených
a velmi špatně větraných. V New Yorku, Antverpách nebo Izraeli
už se prý brousí jen nejkvalitnější diamanty. Patel se díky své
zručnosti dokázal vyšvihnout nad řady ostatních brusičů –
v Súratu jich pracují tisíce – a naspořit dostatek peněz na to, aby
mohl přesídlit do Spojených států a otevřít si tady prodejnu. Dnes
prodával šperky a diamanty koncovým zákazníkům – například
nastávajícím manželům Sloaneovým –, ale v branži ho stále znali
především jako člověka, který dokáže ze surových kamenů vybrousit diamanty špičkové kvality. Williama Patelovo povídání
o diamantové branži fascinovalo – a stejně tak ho fascinovalo, že
se Patel občas v reakci na jeho zdánlivě nevinné otázky odmlčí
nebo zavede řeč jinam...
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Jeffery Deaver

Zatímco drtivá většina dospívajících Američanů se rok co rok těšila na letní prázdniny, že si potrápí tělo všemožnými sporty,
Jeffery Deaver (*1950) se na ně těšil z jiného důvodu: že zase přečte, co mu přijde
pod ruku. I to ho ale uspokojovalo jen chvíli. V jedenácti letech napsal první román,
byť jen o dvou kapitolách. Na střední škole
redigoval časopis a k němu vydával i svůj
vlastní, literární. Žádný div, že zamířil k novinařině. Ale ani univerzitní diplom nestačil
na post soudního zpravodaje prestižních
listů Wall Street Journal či New York Times,
po nichž pošilhával, a tak vystudoval ještě
práva a věnoval se firemní právničině na
Wall Street. Za dlouhých cest vlakem do
práce a zpět zase psal, tentokrát vlastní
verze svých oblíbených thrillerů.
Mezi jeho prvními vydanými kriminálními
romány (Voodoo a Always A Thief jsou
dnes vzácné sběratelské kousky, které se
dalších vydání nedočkaly) a dneškem
uplynulo rovných pětadvacet let. Za ono
čtvrtstoletí Deaver pomalu, ale jistě stoupal
rytmickým krokem jednoho románu ročně
na žánrovou špici. Vstup na pomyslný
Olymp mu velkou měrou zajistila originální
postava kvadruplegického detektiva Lincolna Rhymea. „Zamýšlel jsem vytvořit holmesovskou postavu, která používá spíš mozek než tělo," říká autor o detektivovi, který
zatím vystoupil v hlavní roli devíti jeho
románů. „Řeší zločiny tím, že o nich raději
přemýšlí, než aby jako jiní střílel, běhal
a po barech úskoky tahal z lidí svědectví."
Hrnuly se ceny, přicházely nabídky z Hollywoodu, stoupaly honoráře, rostla autorova
prestiž. Bezmála třicítka vydaných titulů se
rozletěla ve více než dvacetimilionovém
nákladu po celém světě. Ozvali se i správci
pozůstalosti Iana Fleminga s nabídkou,
aby Deaver napsal novou bondovku.
Pro spisovatele jsou ale tohle všechno až
druhotná měřítka úspěchu: „K psaní mě
inspiruje čtenář. Jemu chci dávat všechno,
co ho baví a co mu přináší vzrušení. V téhle branži je naprosto nezbytné, aby autor
znal svého čtenáře a měl ho při psaní neustále na mysli."
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Ve vašem románu Ostrý řez hrají důležitou roli diamanty.
Proč zrovna tento drahokam?

Rád vkládám do příběhu něco esoterického. Viděl jsem film Blood
Diamond a přemýšlel jsem o tom, jak něco napsat o diamantech.
Chtěl jsem vytvořit postavy, které jsou jimi až chorobně posedlé.

Co všechno jste se o diamantech dověděl, než jste začal
psát?

Když jsem zkoumal prameny, seznámil jsem se s fascinujícími
věcmi i náhodnými fakty. Například to, že v sibiřských diamantových dolech zemřelo mnoho lidí nebo jak se konkurence snažila ovládnout trh. Pohled do historie je vůbec úžasný. Třeba před
tisíci lety bylo v Indii považováno za hřích rozříznout diamant, protože byl považován za kámen obdarovaný božskými vlastnostmi
a tudíž byl posvátný.

Má mexický drogový král skutečnou předlohu?

Ano, je to El Chapo...

(Celým jménem Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, přezdívaný El
Chapo Guzmán – prcek Guzmán, narozen podle různých zdrojů buď 25.
prosince 1954 nebo 4. dubna 1957), je bývalý šéf mexického drogového
kartelu Sinaloa, zločinecké organizace nazvané podle mexického
pobřeží u Tichého oceánu. Byl několikrát zatčen a uvězněn, od svého
útěku z vězení v roce 2001 byl podle společnosti Forbes po Usámovi bin
Ládinovi nejhledanějším uprchlíkem a současně 41. až 60. nejbohatším
člověkem na světě a až do jeho zatčení byl vládou Spojených států
považován za nejmocnějšího drogového lorda na světě. V únoru 2014
byl opět zatčen, v červenci 2015 opět uprchl, a v lednu 2016 byl znovu
zadržen. Pozn. Wikipedia).

Je těžké psát o násilí?

K násilí ve svých knihách přistupuji velice pečlivě. Nechci, aby
zločin v příběhu dominoval. Proto nemám rád sexuální sadismus
nebo sexuální násilí a nedočtete se u mě ani o zabitém dítěti, ani
zvířeti. Smrt by ale měla vyvolat obrovské důsledky pro mnoho
lidí. Než spisovatel někoho „zabije“, musí mu být jasné, že je to
hrozný incident. Chcete-li vyvolat větší dopad své fikce, musíte
být úsporní v množství scén. Blízký je mi přítup Alfreda
Hitchcocka.

Myslíte, že je lepší bojovat nebo podřídit se požadavkům
zločince?

Myslím, že lepší je bojovat. Mluvíte-li o páru z příběhu, kterému
hrozila bezprostředně smrt, byla to jedna z nejtěžších scén, které
jsem kdy psal. Nechají se svázat a uvědomí si, že zemřou. Drží
se za ruce a tak si vyjadřují podporu… Doufám, že čtenář pochopí, že jde o významný moment děje. Záměrně jsem pak napsal
další scénu, v níž pár bojuje s vrahem a unikne, abych ukázal, že
ne všichni podléhají.

Když píšete o Lincolnu Rhymovi, je víc než jasné, že se
necháváte inspirovat New Yorkem…

Ano. V New Yorku žiji dvacet let a považuji ho za nejzajímavější,
nejvíc obohacující a nejnáročné město na světě. Snažím se to
vyjádřit v každé knize, v níž Lincoln Rhyme vystupuje sám nebo

s Amelií. Nechávám ho New Yorkem inspirovat. Často jsem říkal,
že v mých románech není moc autobiografického, ale Lincoln,
stejně jako já, jsme fascinování New Yorkem a cítíme vůči němu
loajalitu.

Znepokojuje vás se, že věci, o který píšete, by se skutečně
mohly vyplnit? Limituje vás to nějak ve vaší práci?

Ne, nikdy mě nezajímá, že by teroristé mohli využít některá fakta,
o nichž píšu. Ono by to ani nešlo, protože nikdy neposkytuji
dostatek technických informací, aby šlo zločin z románu reálně
uskutečnit.

Lincoln Rhyme se potýká se svým zdravotním postižením. Vy
se v každé své knize o jeho postižení zmiňujete. Jeho stav se
v průběhu let změní. Proč tyto problémy zahrnujete do série,
a nezůstáváte jen u statu quo?

Pro thrillery je důležité, aby jim dominoval konflikt. Autoři musí
čtenáře neustále udržovat v napětí, co se stane? Zločin, kolem
něhož se všechno točí, je samozřejmě zásadní. Ale kolem něho
by se měly odehrávat i jiné konflikty a nejdůležitějších jsou ty,
které se týkají emoční a psychické pohody hrdinů. Lincoln se vždy
snažil zlepšit svůj fyzický stav, pokud to jen bylo možné.
Současně chápe, že nebezpečné léčebné postupy by ho mohly
zabít nebo zhoršit jeho zdravotní stav, a že by pak nemusel být
schopen pokračovat v tom, co považuje za svou „misi“ na světě být nejlepším forenzním vědcem v New Yorku, ne-li v zemi.

Jak si plánujete psaní?

Strávím osm měsíců sběrem podkladů k novému románu. Na
konci tohoto období mám 100 až 200 stránkový koncept příběhu,
který zahrnuje charakter zločinu, hlavní postavy děje, rozvržení
scén. Shromažďování podkladů je také mým zaměstnáním na
plný úvazek. Pak si sednu a píšu knihu. Než ji dám přečíst, svému
obchodnímu partnerovi, agentovi a editorovi, přepíšu ji desetkrát
až patnáctkrát. Počkám na jejich připomínky a začnu s další verzí.
Než jde rukopis do tisku, přepíšu ho zhruba dvacetkrát. Jak říká
Hemingway, nejsou dobří spisovatelé, jsou jen skvělí přepisovatelé.
Prameny shromažďuji většinou z knih, časopisů a internetu. Samozřejmě také hovořím s lidmi, kteří jsou obeznámeni s problémy, které zkoumám, ale často to vede k tomu, že shromáždím
příliš mnoho informací. Musím se pak rozhodnout, které využiji.
Ve finální podobě knihy jich využiji zhruba dvacet procent.

Jaký význam má podle vás kniha v moderní společnosti?

Jsem přesvědčen o tom, že kniha je nejvíc emocionální tvůrčí
produkt. Napsaný příběh je nejlepší forma zábavy. Věřím, že
dobrý thriller v nás vyvolá emoce takovým způsobem, kterým to
jiné umělecké formy neumí.
Jistě psaní se dá vyučovat. Vytvoření komerčně úspěšného románu je dovednost, kterou se lze naučit. Co se nedá naučit, je
touha psát. Projevuje se tak, jak údajně řekl Oscar Wilde, ochotou
připevnit zadek k židli a udržet ho tam.
(Ze zahraničních pramenů)
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V NAKLADATELSTVÍ DOMINO
Série Lincoln Rhyme

Série Lincoln Rhyme

Série Rune
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Série Kathryn Danceová

Samostatné ...

Samostatné romány

Povídkové...

Povídkové sbírky
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Slýcháme je kolem sebe – poletují v tramvajích a hospodách, smějí se jim kolegové,
sociální sítě je milují a některá to dotáhla až
do médií. A také jste se přistihli u toho, že
občas netušíte, o čem je vlastně řeč?
Záchrana v podobě nejzábavnějšího českého
slovníku neologismů je tu.

Knihu nutně potřebujete, díky ní nehrozí, že se z vás stane uál.

Hacknutá čeština přináší výběr toho nejlepšího, co Martin Kavka za deset let sesbíral ve svém internetovém slovníku
Čeština 2.0, do něhož přispěly stovky jeho
uživatelů. Společně s lexikografem Michalem Škrabalem vybral více než 3 000 nových, nestandardních slov, která jsou živelným svědkem naší doby. Ať už se týkají
alkoholu, politiky, sexu či jakékoli jiné stránky života, všechna je spojuje láska k češtině
a radost z její hravosti.
Kromě slovníkového „best-off“ v knize najdete taky povídání zakladatele slovníku Martina
Kavky s devíti osobnostmi, pro něž je
současná čeština pracovním nástrojem.
O tom, jak si s jazykem hrají a jaké v nich
vzbuzuje emoce, vyprávějí blogerka, copywriterka a markeťačka Michelle Losekoot,
lektor tvůrčího psaní René Nekuda, herec Jan
Zadražil, básník a twitřan Petr Kukal, překladatelka
Anežka Charvátová, sloganistka Lenka Papřoková,
stand-up komik Pavel Tomeš, lingvistka Michaela
Lišková a jazykozpytec Jiří Marvan.
Brožovaná, 272 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7555-058-3
Zakoupit můžete zde

https://www.melvil.cz/kniha-hacknuta-cestina/

Ukázka z knihy a video na dalších stranách
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Slovník hacknuté češtiny si nejen užijete, ale navíc si díky němu
obohatíte slovní zásobu. Zjistíte, kdo je krachonoš, vadína, surikata,
řvoused nebo kontokorentiér, co obnáší mít čvančary, memopauzu,
chcavenku či kurvítko a co znamená jet haldy, milošekunda,
nánotechnologie, alzaheimer nebo třeba benevtip.

ÚVOD AUTORA
Martin Kavka

Vždycky jsem měl rád slovníky. Ale taky kolem
mě vždycky lítala slova, která v žádném z nich
nebyla. Proto jsem je v roce 2008 začal
sbírat. Nejdřív jen tak pro sebe, až o rok
později jsem jim dal volnost a vypustil je na
web. A nakonec jsem nechal všechny ostatní,
ať přidávají další. Tak vznikla Čeština 2.0,
slovník nestandardní češtiny tvořený přímo
uživateli. Proč vlastně dva nula? V době, kdy
slovník vznikal, to bylo módní označení. Prakticky všechno, nač si
vzpomenete, tehdy bylo 2.0: Web 2.0, společnost 2.0, svět 2.0. Mělo
to značit něco nového, přelomového…
Čeština 2.0 si z toho utahovala, ale taky přiznávala, že jde opravdu
o současnou verzi jazyka. Nevím, jak vás, ale mě věci často napadají v tramvaji nebo při běhání. Čeština 2.0 je klasická „tramvajovka“.
Právě v tramvaji jsem slyšel první slovo, které jsem si zapsal (↓
sračkogán). A pár měsíců nato – znovu v tramvaji – mi docvaklo, že
by z toho seznámku, co jsem mezitím posbíral, mohl vzniknout
webový slovník. Takový český Urban Dictionary (www.urbandictionary.com znáte, ne?). Cesta k němu byla trnitá a vůbec jsem
netušil, jaký bič jsem si na sebe upletl. To, co dneska chytré hlavy
nazývají „obsah generovaný uživateli“, je vážně zatracená fuška.

Potřebujete k němu totiž uživatele (hóóódně uživatelů), jinak máte po
žížalkách a na nějaký obsah můžete zapomenout. Slovník proto
dlouho vypadal celkem legračně. Měl sice všechna písmenka abecedy, ale mnoho z nich bylo panenských a neobsahovalo žádná
slova. Společně se ženou a pár přáteli jsme slovník začali plnit. Krok
po kroku, heslo po hesle. Chtěl bych jim za to moc poděkovat,
zejména své ženě Alici, protože bez jejich přispění a podpory by
Čeština 2.0 brzy vyhasla. I tak trvalo pár let, než se ve slovníku
objevila první tisícovka hesel. A teď? Ročně přibyde téměř 3 000 slov
a počet nově přidaných pořád strmě roste. Týdně chodí i více než
100 slov, z nichž zvládám publikovat zhruba 30 až 70. I přispěvatelů
jsou tisíce. Někteří přihodili jen jedno slovo, jiní jich mají na kontě
desítky, nebo dokonce stovky. Žádné slovo přitom nejde rovnou na
web, každé prochází mýma rukama. Často bez větších úprav, ovšem
někdy je třeba definici lehce učísnout, aby byla srozumitelná na první
dobrou. Za ty roky se Čeština 2.0 stala hřištěm pro jazykové hračičky,
jako jsem já sám. Novotvary ani další slova tady nezapadnou, ale
zůstávají s námi napořád jako svědkové doby, v níž jsme žili. Glosují
vše od politiky přes společenské či sportovní události po každodenní
život. To považuji za vůbec největší výhodu Češtiny 2.0: lidé díky ní
mohou svůj jazyk prožívat každý den. A na rozdíl od slovníků
neologismů, které mívají pár let zpoždění, mohou reagovat okamžitě.
Stávají se tak vlastně spoluautory předkládané knihy – chápeme ji
jako dílo kolektivní a svou roli při jejím vzniku jako editorskou. Do
knihy jsme spolu s lexikografem Michalem Škrabalem vybrali přes
3 000 výrazů, což je asi čtvrtina všech slov v aktuální online verzi
Češtiny 2.0. Snažili jsme se při tom zahrnout všechny kategorie slov
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aby se ve slovníku vedle výronů jazykové kreativity a komiky objevila
také slova s regionální příchutí a vedle nich přejímky, výrazy slangové, profesionalismy atd. Některá slova přežívají v jazyce už
dlouhou dobu, jiná jsou supernová, leckterý výraz se z jazyka vytratí
jak pára nad hrncem a za pár let po něm neštěkne ani příslovečný
pes… Bylo zábavné výběr pilovat a brousit do výsledné podoby,
zároveň však nesnadné. Na jednu stranu jsme neměli to srdce
zglajchšaltovat osobité rukopisy přispěvatelů a setřít z jejich definic
půvabný pel amatérské lexikografie, na druhou stranu bylo nutno
stanovit si alespoň elementární lexikografické zásady a těch se držet.
Oba jsme si vyzkoušeli krajní polohy, takže jsme se z opatrných, až
pietních služebníků měnili v neúprosné, běsnící rubače a zase zpět.

SLOVO LEXIKOGRAFA
Michal Škrabal

Hlavním důvodem, proč mě Martin přizval
k tomuto projektu, bylo to, aby výsledná kniha
získala podobu opravdového slovníku, a ne
jen na velkou hromadu sesypaných hesel
a heslíček. Jinými slovy: byť se jistě jedná
o slovník nanejvýš specifický, na nějž netřeba
– ba neradno! – pohlížet superpřísnýma očima, měl by přece jen držet jakous takous
štábní kulturu nás lexikografů. A do té patří
mimo jiné instrukce k používání slovníku. Ty prý sice nikdo nečte
(podle některých průzkumů tak činí jen jeden člověk z deseti), ale
i tak je sem s dovolením kvůli svému čistému svědomí vmezeřím.
A taky kvůli těm z vás, kteří chcete malinko nahlédnout do slovníkářské kuchyně. Každou heslovou stať, tj. heslo či skupinu hesel,
uvozuje tučně vysázené lemma, reprezentativní slovníkový tvar
příslušného slova (u jmen 1. pád jednotného čísla, u sloves infinitiv),
při-emž kromě standardních jednoslovných hesel (↓ něcismus)
zařazujeme i sousloví (↓ ledničkový komunismus) a výběrově i produktivní části slov (↓ –ismus). V případě potřeby připojujeme
[v hranatých závorkách] údaj o výslovnosti, naproti tomu morfologické údaje – s výjimkou přechýlených podob (znak♀, resp.♂) –
neuvádíme, neboť za primární uživatele slovníku považujeme rodilé
mluvčí, schopné si leccos odvodit intuitivně. Následuje výklad významu, u víceznačných (polysémních) slov oddělujeme jednotlivé
významy polotučnou arabskou číslicí. Nelze si nevšimnout, že
některé definice jsou poněkud neortodoxní a do seriózního výkladového slovníku češtiny by se sotva dostaly. Mají blíž spíše k vysvětlení, jehož by se vám dostalo od kumpána u piva (avšak i tento
typ definice je v lexikografickém světě známý, poprvé s ním přišly
anglické slovníky řady Collins Cobuild: www.ollinsdictionary.com).
Z některých definicí emoce přímo
tryskají, a i proto bylo nutné amatérské lexikografy leckdy zkrotit, jak
už ve svém úvodu přiznal Martin.
U vybraných slov uvádíme za
speciálním znakem ▼jejich etymologii, tj. informaci o původu,
pokud ji známe. Netýká se to pouze
výrazů přejatých, připomenout ně-

Bohdá to bylo ku prospěchu věci a snad nám to dotčení přispěvatelé
odpustí. Nejenže jsme se u toho všeho náramně bavili, ale taky jsme
si výrazně obohatili vlastní slovní zásobu.
Kromě slovníkového „best of“ v této knize najdete taky povídání
o češtině s devíti osobnostmi, pro něž je současný jazyk pracovním
nástrojem. O tom, jak si s češtinou hrají a jaké v nich vzbuzuje
emoce, vyprávějí blog- gerka, copywriterka a markeťačka Michelle
Losekoot, lektor tvůrčího psaní René Nekuda, herec Jan Zadražil,
básník a ↓ twitřan Petr Kukal, překladatelka Anežka Charvátová,
sloganistka Lenka Papřoková, stand-up komik Pavel Tomeš
a lingvistka Michaela Lišková. A dokonce ze záhrobí jazykozpytec Jiří
l
Marvan, který o češtině přednášel na všech kontinentech.

kdejších pět až patnáct minut slávy se snažíme tímto způsobem
i u všech těch více či méně obskurních zjevů, co zazářivše nakrátko
zhasly jak bolid. Některé výrazy doplňujeme o příkladovou větu
vysázenou kurzívou, která by měla demonstrovat užití slova
v patřičném kontextu. A konečně – protože nebýt uživatelů, nebylo by
ani Češtiny 2.0 – považujeme za slušnost uvést původce hesla spolu
s datem, kdy přibylo do databáze. Tam, kde jméno, nick či zdroj
chybí, bylo heslo na web vloženo anonymním uživatelem. Z povahy
věci a zdrojů jde o češtinu navýsost mluvenou, tedy v zásadě
nespisovnou. Na rozdíl od donekonečna nafukovatelného webu jsme
museli šetřit místem, a tak jsme se přiklonili k tzv. hnízdování:
k základnímu heslu připojujeme pomocí znaku ● další hesla, nejčastěji odvozená od stejného základu nebo významově či jinak
související. Odkaz na heslo na jiném místě v hesláři je naznačen
dvojicí šipek: ↑ / ↓ (hledej v hesláři odtud nahoru/dolů). Takto jsme se
pokusili vypořádat s podstatnou nevýhodou papírového média,
v němž se hesla vzájemně proodkazovávají daleko hůře než formou
hypertextových odkazů na internetu. A protože jsme chtěli z našeho
slovníku vytvořit cosi jako lexikální ↓ béháčko, tedy jakousi offline
variantu ke skrz naskrz zasíťovanému webu, vzájemně jsme proodkazovali, co se dalo, včetně definic a příkladových vět. Jak vidíte,
některé odkazy – prevíti! – se nám dostaly dokonce i do předmluvy.
Mimoto odkazujeme také vně tohoto slovníku: přímo na web www.
cestina20.cz. Takto se nám kromě tisíců hesel v základním hesláři
podařilo do knihy propašovat ještě další dvě stovky výrazů z Češtiny
2.0. Většina z nich si své místo v této neoficiální lexikální kronice naší
doby určitě zaslouží. Na závěr ještě osobní douška. Často slýchávám
nářky a stesky nad úpadkem naší mateřštiny. Snad se nám
s Martinem knižním výběrem toho nejlepšího a nejzajímavějšího
z Češtiny 2.0 podaří přesvědčit alespoň část věčných lamentářů
o opaku. Totiž o tom, že čeština nechřadne, ale vzkvétá, obohacuje
se prvky jak domácími, tak přejatými, a převezme-li už něco z cizího
zdroje (což prosím pěkně není potupa, leč privilegium!), dokáže to
ústrojně začlenit do stávajícího
lexikálně-gramatického systému.
Budiž to dobrá zpráva. Svou
mateřštinu dokážeme nejen hacknout, ale též úlevně či požitkářsky
(vy)heknout anebo ji voháknout do
hávu možná poněkud extravagantního, zato nepochybně originálního. A s tím se v dnešním jazykovém babylonu určitě neztratíme
l
ani nerozpustíme.

VIDEO

https://youtu.be/Ti4BeehHWjs

Jan Melvil Publishing, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno, www.melvil.cz

Francesca Hornak
Sedm dní Spolu

Vánoce. Čas rodinné pohody… nebo taky ne.
Zvlášť když jste s celou svou rodinou
v karanténě a nemůžete utéct. To pak vyjde
najevo ledacos… A právě v takové situaci se
ocitne ne tak docela standardní rodina
Birchových, když se dcera olivie, lékařka,
vrátí ze zóny zasažené nebezpečným virem.
Rodinní příslušníci z toho pochopitelně
nadšení nejsou – a ona zase těžce nese, že
bude muset strávit celých sedm dní s lidmi,
kteří mají takové nedůležité a povrchní starosti. Jenže i oni mají svá tajemství, a zdaleka
ne tak malicherná, jak se olivii zprvu zdá.
A jako by toho nebylo málo, jedno z těch tajemství nečekaně zazvoní u dveří!
překlad: Veronika Volhejnová
Vázaná, 392 stran, 348 Kč, eAn: 9788025726532

„Vřelé a lidské, vtipné i smutné se
skvělou zápletkou. Sedm dní spolu je
výborné čtení od začátku do konce.“
Marian Keyesová
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/240814/sedm-dni-spolu/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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HOTEL BUFFALO, MONROVIA, LIBÉRIE, 14.50

Olivia
CAPE BEACH, MONROVIA, LIBÉRIE, 1.03

Olivia ví, že dělají hloupost. Kdyby je někdo viděl, mohli by je poslat
domů, a možná dokonce před soud. Nehledě k tomu, že by ji mohlo
stát život, kdyby se ho jen dotkla. Ale kdo by je tady viděl? Pláž je
opuštěná a panuje taková tma, že dohlédne jen na pár metrů
inkoustového moře. Není slyšet nic než šumění kolébavých vln. Když
vkročí do příboje, Olivia si velmi jasně uvědomí, jak málo chybí, aby
se jejich lokty dotýkaly. Chce říct: „Tohle bychom neměli dělat,“ jenže
vždyť ještě nic neudělali. Stále ještě neporušili posvátné pravidlo
„nedotýkat se“. Večer začal v plážovém baru, nejdřív lahvovým
pivem a pak silným rumem a colou. Celé hodiny seděli pod zrezavělou plechovou stříškou, mezi nimi stála prskající petrolejka
a nebe bronzovělo. Mluvili o tom, že za pět týdnů odjedou domů
oslavit vánoční svátky a že se oba chtějí do Libérie vrátit. Ona mu
vyprávěla o Abuovi, malém chlapci, kterého léčila a kterého pak
oplakala právě na téhle pláži, když zemřel. Povídali si o dětství,
o studiu medicíny, o svých rodinách. On pocházel z Irska a z úplně
jiných poměrů než ona. Byl první z rodiny, kdo šel na univerzitu a kdo
cestoval. Když se mu pokusila vysvětlit, že pro ni byla medicína
svého druhu vzpourou proti rodičům, vytřeštil na ni oči – stejně jako
když se přiznala, že o Vánocích dobrovolničí, aby se svojí rodině
vyhnula. Těch očí si všimla hned, když se poprvé potkali v léčebném
středisku – koneckonců, bylo to to jediné, co bylo pod maskou vidět.
Byly šedozelené jako moře v Norfolku. Řasy měl tak černé, že vypadaly jako nalíčené. Olupoval etiketu z piva a ona se mu pořád
dívala na ruce – měl je zhrublé máčením v chlóru, stejně jako ona.
Měla chuť jednu z nich uchopit a obrátit ji dlaní vzhůru. Když bar
zavíral, svítily už hvězdy, jako kdyby po nebi někdo rozsypal cukr.
Noční vzduch na holých pažích skoro necítila. „Neprojdeme se?“ řekl
Sean a vstal. Olivia je zvyklá dívat se většině mužů do očí, ale on je
o hlavu vyšší než ona. A pak se ve světle petrolejky jejich oči setkaly
a jí se v hrudi něco sevřelo. Teď stojí po kotníky v příboji a jejich boky
se téměř dotýkají. Mořská pěna fosforeskuje. O kotníky se jim
roztříští vlna a Olivia ztratí rovnováhu. Sean udělá krok stranou,
takže na něj napůl padne, přidrží ji a pak obejme v pase. Olivia se
v jeho náručí obrátí, cítí v kříži jeho dlaně. Těch pár centimetrů mezi
jejich ústy až bolí touhou po překročení. A když skloní hlavu a jeho
rty se dotknou jejích, Olivia ví, že právě dělá tu největší hloupost v
životě.

Olivia srká z láhve vodu, aby zklidnila žaludek (proč si dávala tu
poslední skleničku?), a čeká, až bude moci skypovat své rodině. Je
to zvláštní být v hotelové hale, malé baště tekoucí vody a wi-fi –
ačkoli klimatizaci tu nemají, jen větrák pod stropem, který rozhání
lepkavý vzduch. A dokonce i tady vládne atmosféra nebezpečí
a opatrnosti. Na záchodech visí plakáty s nadpisem PŘÍZNAKY
HAAGSKÉHO VIRU a s malými obrázky zvracejících lidí. Barman jí
bez dotýkání nasypal drobné do dlaně – správně odhadl, že většina
bílých tváří v Monrovii je tady kvůli epidemii, že pomáhá „s tou hakskou némoci“. Halou přechází ještě jeden humanitární pracovník,
hlasitě vykládá do iPhonu něco o „krizi“ a „dodávkách zdravotnických
potřeb“ a potom zbytečně prudce buší do MacBooku. Na sobě má
tričko s nápisem „Haagská reakce“, sluneční brýle, které vypadají
dost draze, a je dosněda opálený. Ten tu nejspíš bude s některou
velkou nevládkou, pomyslí si Olivia. Je dost pravděpodobné, že do
léčebného střediska nestrčil ani nos a ochranný oděv neměl nikdy na
sobě – na rozdíl od Seana. Znovu se jí vybaví včerejší večer. Nemůže se dočkat, až Seana uvidí při službě, až si vychutná napětí „bezdotykového pravidla“, jejich rodícího se tajemství. Těšení umlčí
i hlas, který ji varuje, aby toho nechala, hned teď, okamžitě, než to
zajde ještě dál. Stejně už je pozdě couvnout. Olivia si uvědomí, že
se zasnila – je pět minut po třetí a rodina určitě čeká. Zavolá, a najednou se jí jako kouzlem všichni vecpou na malou obrazovku. Vidí,
že jsou v kuchyni na Glou cester Terrace a že laptop mají položený
na kuchyňském ostrůvku. Snad je to kocovinou, ale to okénko do
Camdenu jí najednou připadá tak neskutečné, až je to k smíchu.
Podívá se za jejich obličeje, na modrozelená dvířka kuchyňské linky
a lesklý kávovar. Všechno vypadá absurdně čistě a útulně. Její
matka Emma natahuje krk k monitoru jako dychtivý fanoušek a dotýká se skla, jako by si myslela, že Olivia je někde těsně za ním. Dost
možná ani ona nechápe, kde se v její kuchyni vzal ten obdélníček
Afriky. Oliviin otec Andrew pozdraví rozpačitým gestem – je to něco
mezi zamáváním a zasalutováním –, krátce se usměje, pak
přimhouří oči a mlčky poslouchá. Neustále si odhrnuje stříbrnou
hřívu z obličeje (z Oliviina obličeje v mužské podobě), krčí čelo
a kývá – ale nedívá se na ni, prohlíží si hotel Buffalo. Matka má ve
velkých oříškových očích trochu nepříčetný pohled. V rychlém sledu
pálí jednu otázku za druhou: na jídlo, na počasí, na sprchy, prostě na
cokoli – aspoň to tak vypadá –, jen aby nemusela slyšet nic o haagu.
Hlas a rty jsou rozsynchronizované, takže Oliviiny odpovědi neustále
zakopávají o Emminy otázky. Sestra Phoebe postává za rodiči a jako
štít před sebou drží kocoura jménem Kakao. Na sobě má dvě tílka
přes sebe – Olivia hádá, že se chystá do posilovny a tenhle outfit má
zdůraznit drobné vypracované bicepsy. V jednu chvíli se Phoebe
podívá na hodinky. Olivia se pokouší vykládat historku o kohoutovi,
který se zatoulal na oddělení nejinfekčnějších případů, a pak ho
museli ukamenovat, ale matka vyhrkne: „Popovídej si taky s Phoebs!“ a postrkuje Phoebe dopředu. „Ahoj!“ Phoebe se sladce a fotogenicky usměje a zamává jí Kakaovou tlapkou. Olivii nenapadá, co
by řekla – se sestrou si prakticky netelefonují. Pak si vzpomene, že
Phoebe měla zrovna narozeniny (je jí teď osmadvacet, nebo devětadvacet? Musí jí být devětadvacet, protože Olivii je dvaatřicet), ale
než se stačí omluvit, že se neozvala, sestřina tvář se groteskně protáhne, takže připomíná Munchův Výkřik. „Olivie? Wivvy? Wiv?“ slyší
ještě matku, a pak se hovor přeruší docela. Pokusí se volat znovu,
ale spojení už nedostane.
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místní rodině a zpočátku jsem
se řídila jejich radou a oblékala se velmi skromně. Ale po
pár měsících, když nastala
velké vedra, a myslela si, že
už mě lidé berou se všemi
odlišnostmi, tak jsem mimo
školu začala nosit šortky
a trička..Všimla jsem si, že jiné
dívky v obci měly na sobě
totéž a mě vůbec nenapadlo,
že si lidé mohou myslet, že
jsem jako učitelka oblečená
nevhodně a že by se na mě
mohly vztahovat jiné normy.
Jednoho dne starší žena řekla
mé „hostitelské matce,“ že
chodím jako prostitutka a nejsem hodna být učitelkou.
Přišela jsem domů a našla
svou „hostitelskou matku“
u kuchyňského stolu v slzách.
Řekla mi, že se stydí, že mě
Sedm dní spolu je vaše prvotina.
má u sebe v domě. Pro mě to bylo
Francesca Hornak, novinářka a spisovatelJste novinářka, proč jste se o ronaprosto zničující a uvědomila si, jak
ka, publikovala v denním tisku i časopisech –
mán nepokusila už dříve?
jsem
byla naivní.
The Sunday Times, The Guardian, Metro,
Naučilo
mě to, že nelze brát reakce
Se zveřejněním jsem vlastně neElle, Marie Claire a dalších. Je autorkou knih
lidí
v
cizině
absolutně, když se na
počítala ani nyní. Chtěla jsem získat
History of the World in 100 Modern Objects:
vás usmívají a mávají vám, a myslet
jakési povědomí o tom, jak se píše
Middle Class Stuff (and Nonsense) a Worry
si,
že se jim skutečně líbíte a vybeletrie. Ve skutečnosti, až do finálwith Mother: 101 Neuroses for the Modern
slovují
vám tím své sympatie. Ale
ních úprav, byl rukopis v mém noteMama. Sedm dní spolu je její první román.
musím uznat, že i takovéto negativní
booku uložen jako 'First Pancake'.
životní zkušenosti mohou být užiCo vás inspirovalo k napsání románu Sedm dní spolu?
tečné, když píšete. V mém případě to například bylo, že jsem mohla
Týden před Vánocemi jsem navštívila rodiče a tady mě zastihl e-mail lépe pochopit, jak se cítila Jesse jako host a cizinec.
mé nejlepší kamarádky, která byla na misi v Sierra Leone zrovna
Jak jste si vybírala jména pro své postavy?
v době kdy, tam vypukla epidemie smrtelné nemoci ebola. Psala mi,
že příštích třicet dnů bude muset strávit v karanténě. Odepsla jsem Jsem docela pragmatická: Hledám nejoblíbenější jména dětí v roce,
jí, že mi to připadá jako moderní drama, v němž herci jen sedí kdy se narodila, a pak vybírám to, které vyhovuje jeho sociálnímu
v jedné místnosti izolováni od okolního světa. Pak mě najednou původu. Poté zkontroluji, zda nezní podobně jako jména ostatních
napadlo, že karanténa by mohla být jakýmsi fiktivním prostorem, kde postav. Nevolila bych například Olivia – 'Sophie', přestože by se to
hodilo, protože Sophie zní podobně jako Phoebe. Nechci, aby čtenář
by se zintenzívnily standardní rodinné vztahy.
musel
pátrat v paměti a říkal si, „Kdo sakra je ten Richard?"
Usednout k počítači mě však přiměl až pozitivní těhotenský test. Už
jsem měla jedno dítě, takže ze zkušenosti jsem věděla, že při dalším
nebudu mít čas na psaní. Devítiměsíční termín byl tím nejlepším Přečetla jste nějakou knihu před tím, než jste začala psát Sedm
dní spolu, která by vás nějak zásadně ovlivnila?
podnětem, který jsem musela využít.
Kdo byl nejtěžší postavou v románu, a která se vám naopak Romány čtu neustále a přemýšlím, jestli bych to také tak dokázala
napsat. Ale nevzpomínám si, že bych před Sedmi dny spolu četla
psala lehce?
něco tak zásadního, co by na mě mělo vliv. Vlastně to ani nechci, jen
Nejtěžší byla pravděpodobně Olivia, protože s její postavou nemám
by mě to znervózňovalo. Raději se plně ponořím do své práce a na
moc společného. Je velmi rezervovaná a vážná. Nejbláznivější byl
nic jiného nemyslím.
Andrew, protože ho všechno dráždilo.
Ale určitě máte své oblíbené spisovatele?
Máte nějakou zkušenost s někým z odlišného kulturního
prostředí nebo jiné národnosti a jak vám takové zážitky pomá- Ano, je jich hodně. Tedy jen některá jména: Jennifer Eganová,
Candace Bushnellová, Charlotte Mendelsonová, Lori Mooreová,
hají jako spisovatelce?
Joshua Ferrisová.
Když mi bylo osmnáct let, odjela jsem do Belize, kde jsem působila
jako učitelka v jedné venkovské základní škole. Ubytovali mě v jedné
(Ze zahraničních pramenů)
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Terje B. Englund
Špion, kTErý přiŠEl
pozdě

Československá rozvědka
v norsku

kniha zachycuje zcela novou a zatím
neznámou část ve vztazích mezi Československem a norskem v období po druhé
světové válce. Autor vychází ze širšího
kontextu politických a kulturních norskočeských vztahů a poté podrobně mapuje
československé špionážní aktivity v souvislosti s norskem od únorového převratu
1948 až do pádu komunismu v roce 1989,
a to vše prostřednictvím konkrétních lidských příběhů a osudů.

přeložila: zuzana Hlavičková

Brožovaná, 304 stran, 347 kč, iSBn: 978-80-7260-392-3
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/239977/spion-ktery-prisel-pozde/

Ukázka z knihy na další straně

Mezi dramatickými titulky o pokračující velké Terje B. Englund (1963) je norský trh v západní Evropě v roce 1963. S prodestávce a vnitřních sporech v Dělnické straně, novinář a spisovatel zaměřující se na jem více než 2000 vozů za rok představokteré první úterý v dubnu 1963 zaplnily titulní problematiku střední a východní Evropy. vala Škoda nejdůležitější československý
Od roku 1993 žije v Praze, kde spoluprastranu listu Dagbladet, byl také článek, jenž
exportní artikl do Norska.
coval s Norským rozhlasem a dalšími
čtenáře musel zahřát u srdce. Pod velkou foDokonce i příslušníci bezpečnostní policie,
skandinávskými médii. Je autorem knihy
tografií usmívajícího se chlapečka s medvídkteří často viseli na kufru auta majora StB
The Czechs in a Nutshell (Češi v kostce),
kem, oběma zabalenými do teplé deky, byl kulturně-historického průvodce pro ci- v ulicích Oslo, jezdili ve dvou zcela nových
uveden příběh čtyřletého Pera Søetorpa, zince, který vyšel v Praze roku 2004. modelech Octavia („bylo by možné prodávat
kterého před utonutím v jezírku ve Frogner- Editoval deníkové záznamy medika Norům vozy s vysílačkami ukrytými v kaském parku zachránili dva neznámí hrdino- Václava Polívky In the Morning We roserii?“). Vedení automobilky v Mladé
vé. Vděční rodiče klučíka pozvali redaktory Played Quartet (Ráno jsme hráli kvartet; Boleslavi kvůli úniku fotografií zuřilo a poDagbladetu do svého domu ve čtvrti Bislett Bloomington 2014), které zachycují žadovalo, aby hříšníci byli okamžitě nav naději, že se jim zachránci ozvou. Perův nástup totalitního režimu v Českoslo- lezeni a náležitě potrestáni. Vzhledem
otec, obchodní ředitel Finn Søetorp, čtená- vensku v letech 1945–1948. Je činný též k tomu, že únik fotografií byl jasným příklařům vyprávěl, jak se drama odehrálo. Den jako překladatel (mj. Václava Havla, dem západní průmyslové špionáže, byla na
předtím se jeho syn s kamarádem, sed- Pavla Kohouta, Viktora Fischla) a v sou- případ nasazena rezidentura StB v Oslo.
miletým Oddbjørnem, vydali na průzkumnou časnosti působí na velvyslanectví Hučín tvrdě zaútočil na oba zástupce spovýpravu do Frognerského parku. V horní Norska v Praze jako poradce pro komu- lečnosti Škoda v Norsku, ale ti únik fotografií
části jezírka našli chlapci díru v ledu, kterou nikaci a obchodní záležitosti.
jednoznačně odmítli. Když major StB začal
si chtěli prohlédnout. V tu chvíli spadl Per do
obvolávat novinové redakce v Oslo, dostalo
ledové vody. Podle Dagbladetu Oddbjørn okamžitě zareagoval. se mu bleskového kurzu západní svobody tisku. „Když jsem jim sdělil
„Začal křičet o pomoc a jeden nebo dva muži hned přiběhli k nádrži. důvod svého telefonátu a zeptal se, odkud fotky dostali, novináři
Jeden z nich rychle sundal svrchní oblečení a plazil se po ledě po reagovali mlčením nebo sluchátko položili.“ Tajemství bylo objasněno
břiše a Pera chytil. Vytáhl chlapce z ledové vody. Domů do ulice Ma- teprve tehdy, když na konci listopadu Škodovka do Oslo poslala jedriegate ho pak odvezla jedna paní,“ líčil drama obchodní ředitel Søe- noho ze svých nejlepších lidí. Muž poněkud v rozpacích vysvětlil, že
torp. „Rád bych se setkal s mužem, který mého chlapce zachránil. snímky byly pořízeny švédskou delegací, kterou během návštěvy
Jsem mu velmi vděčný.“ Navzdory velkému článku na první straně Mladé Boleslavi bez váhání pustili až k tomu nejposvátnějšímu, co
Dagbladetu a dramatickému popisu celé události se obětavý za- bylo v automobilce k nalezení. „To by mělo být považováno za znachránce rodině Søetorpových nikdy neozval. Mělo to své přirozené mení, že konkurenční boj na kapitalistickém trhu se přiostřuje,“ uvedl
důvody. Hrdina, který se onoho jarního dne v roce 1963 odvážil na rezident v Oslo v poněkud jedovatém zpětném hlášení. O půl roku
led jezírka ve Frognerském parku, byl důstojník československé později přišla na rezidenturu v Oslo nová varovná zpráva. Tentokrát
rozvědky Vladimír Hučín. A muž, který je vytáhl na břeh, byl agent se týkala dechovky z Gottwaldova, která autobusem cestovala na
StB Josef Pokorný, zaměstnanec obchodního oddělení v ulici koncertní turné v Norsku. Těsně před odjezdem informátoři StB
Pilestredet. Žádný z nich si nemyslel, že by byl dobrý nápad vyprávět vyčmuchali, že se mnozí členové souboru chystají v Norsku na ulici
norskému tisku, že trávili pracovní dobu ve Frognerském parku, prodat své nástroje a poté si za utržené peníze koupit džíny a spov důvěrném rozhovoru daleko od odposlouchávací techniky bez- třební zboží. Tomuto ponižujícímu činu muselo být za každou cenu
pečnostní policie. Pro pořádek se major StB domníval, že je nutné, zabráněno. Ale co zmohl jeden důstojník rozvědky a několik agentů
aby o záchranné operaci ve Frognerském parku a následném článku StB proti čtyřiceti mladým lidem, kteří hladověli po západní kultuře?
na úvodní straně deníku Dagbladet informoval I. správu SNB. Ve- Pracovní tlak a neustálý strach z toho, že ho norská kontrarozvědka
doucí skandinávského oddělení pak zprávu poslal přímo ministru vni- odhalí, vedl v případě Vladimíra Hučína k jeho osobní tragédii. Jedné
tra Lubomíru Štrougalovi, který byl ohromen. Vzhledem k tomu, že květnové noci v roce 1963 se doma u prvního tajemníka českorezident v Oslo nemohl poděkování Perových rodičů přijmout, rozhodl slovenského velvyslanectví v Oslo nečekaně objevila Věra Hučínová.
ministr vnitra, že Hučínovi osobně předá odměnu za pohotovou Manželka rezidenta StB, která vypomáhala na konzulárním úseku
reakci, kterou projevil v kapitalistickém Norsku. Záchranný čin ve velvyslanectví, byla celá od krve a pomlácená. Bylo jasné, že došlo
Frognerském parku nepochybně patřil k příjemnějším stránkám práce k násilí ze strany jejího manžela. Vzhledem k Hučínově významné
rezidenta StB v Norsku. Ve skutečnosti byl Hučínův pracovní den plný pozici a jeho dobré pověsti byl případ ututlán. Ale o několik týdnů
únavných a časově náročných úkolů. Musel produkovat nekonečný později přišel dokonce rezident sám do práce s tmavě modrou podproud zpráv, aby centrála v Praze měla dostatek informací o vývoji litinou pod okem. Tentokrát jeho žena nevyšla čtyři dny z bytu. Když
na rezidentuře. Neustával ani tlak na nalézání nových informátorů vedení skandinávského oddělení nenápadně sondovalo mezi osazena jejich případné verbování jako agentů. Pokud byl pokrok v plnění stvem velvyslanectví v Oslo, aby zjistilo, co se doma u rezidenta děje,
pracovního plánu příliš pomalý, přišly z Prahy rozčilené reakce, které rychle pochopili stav věcí. Po čtyřech letech v téměř úplné izolaci
v nejhorším případě mohly skončit ponižujícím odvoláním. Jako by měla paní Hučínová narůstající problémy s alkoholem. Na pokraji nerto nestačilo, musel rezident StB také vykonávat i některé oficiální vového vyčerpání kvůli všem problémům v práci nenašel její muž
úkoly jako kulturní atašé. Časem přišlo také několik kuriózních úkolů. lepší řešení než svou pěst. Ale manželka rezidenta StB si to očividně
Na začátku listopadu 1961 otiskla řada norských novin fotografii nenechala líbit a rozvědčíkovi odpověděla stejnou mincí. Rodinné
nového modelu automobilu Škoda, který měl být poprvé uveden na tragédii zabránilo ostré pokárání z I. správy SNB...

Jack Kerouac
Andělé zOufAlství

Andělé zoufalství patří k vrcholům díla Jacka Kerouaca
a zároveň k autorovým knihám nejtypičtějším. Kerouac
tu navazuje na kultovní romány na cestě a dharmoví
tuláci, vypráví o svých blízkých přátelích Allenu
Ginsbergovi, nealu Cassadym, Gregory Corsovi či
Williamu Burroughsovi, o zrodu beat generation, o divokých večírcích a neméně divokých básnických čteních
i o splynutí s přírodou uprostřed velehor, o putování
Amerikou, mexikem či marokem, o sexu, drogách, jazzu
– a především o nutkavé potřebě nalézt duchovní rozměr
lidského bytí, ať už v zen-buddhismu či v katolickém
mysticismu nebo v psaní samotném. to vše činí svým
jedinečným stylem, pro nějž razil název „spontánní
próza“ a jejž tu dotáhl k dokonalosti, stylem, který
připomíná nespoutaná jazzová sóla a místy dosahuje až
magického účinku.

překlad: petr Onufer
Brožovaná, 418 stran, 378 Kč, eAn: 9788025726747
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/234798/andele-zoufalstvi/

Richard Brautigan
Chytání pstRuhů
v AmeRiCe

teprve druhé vydání jedné z nejoriginálnějších knih
Richarda Brautigana. Jedná se o volný sled krátkých
textů, které mají společnou originální metaforiku
a uvolněnou stavbu, je to sled obrazů, historek, vzpomínek a kaleidoskopických výjevů z bezcílného
putování života na cestě, které spojuje neuchopitelný
motiv „chytání pstruhů v Americe“. Chytání pstruhů
v Americe je jednou meditativní poutí za studeným
a živým živlem, jindy partnerem k rozhovoru a jindy
zase postavou, o níž se dozvídáme z dálky a nepřímo
jako o legendárním hrdinovi.
trochu autobiografické líčení, trochu výlet do hloubky
vlastní mysli, trochu festival imaginace, trochu Jak
jsem potkal ryby na psychedelický způsob.

překlad: Olga Špilarová
vázaná, 156 stran, 228 Kč, eAn: 9788025725542
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/241352/chytani-pstruhu-v-americe/
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Knižní novinky
nakladatelství
Meander
Na které předvánoční knižní novinky se můžete těšit?

Tak zejména na novou knihu Petra Nikla slibující zas velké luštění
opičí poezie všem u vás doma, dětmi počínaje, dědečkem konče.
A toto dvojče Niklových Jino tajů opic se bude jmenovat – hádejte
jak? .... Mne osobně nadchla sbírka absurdní poezie Nesmysl!
(z hlavy editora Radima Kopáče a z tužky/pera Davida Böhma),
v níž najdete nádherné nesmysly od Morgernsterna, Hiršala,
Bondyho, Wernische a mnoha jiných našich i světových mistrů
absurdna. Pro nejmenší bordeláře všem vřele doporučuju vtipnou
(a jen lehce výchovnou) knížku Markéty Pilátové Velký úklid.
A samozřejmě také novou skorodetektivku oblíbené Ivy Mrkvičkové
odehrávající se v historickém Táboře. Máte-li rádi husitské bitvy, musíte
se začíst. A tím spíš, pokud navíc milujete i lego. V devateru dalších
slavných i méně známých biblických příběhů se završuje starozákonní část
naší oceňované edice manamana. Pro znalce a sběratele dotiskujeme naše slavné tituly
typu Lingvistických pohádek (již 5. dotisk!) a řadu dalších.

Všechny tyto krásné knihy si můžete od 7.12. prohlédnout a zakoupit v našem novém
kamenném obchodě na adrese Vratislavova 7, Praha 2.

Iva Pecháčková, nakladatelka

Novinky z edice MODRÝ SLON
Markéta Pilátová, ilustrace: Olle Trottestam
VELKÝ ÚKLID
Jak již sám název napovídá, nová kniha respektované spisovatelky
Markéty Pilátové Velký úklid je věnována všem nepořádným dětem.
Hlavní hrdinka Maruška je opravdu hodně nepořádná a její nervózní a přepracovaná maminka si s ní už neví rady. Neví si rady ani s poněkud rozevlatým
tatínkem, bubeníkem známé kapely, a chce se s ním rozvést. A čím je maminka nervóznější, tím je Maruška nepořádnější.
Pomůže jí až tajemná sousedka paní Krátká. Ta má ve svém starém bytě
vždycky vzorný pořádek a slíbí Marušce, že ji naučí uklízet. A pomůže jí uklidit nejen její pokojík, ale také vztahy s maminkou a tatínkem. Dosáhne toho
poněkud mazanými metodami, za které by se nemusel stydět ani Sherlock
Holmes.
Kniha je doprovázena zvláštními ilustracemi Olleho Trottestama, šestnáctiletého nadaného švédského umělce (s českou maminkou) s poruchou autistického spektra.
Vázaná, 80 stran, 298 Kč, EAN: 9788075580559, ISBN: 978-80-7558-055-9
https://www.meander.cz/zanr/velky-uklid/
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Zakoupit můžete zde

Radim Kopáč (ed.)
NESMYSL

Nesmysl provází člověka odjakživa. V životě, v kultuře, ve
společnosti, v politice. V literatuře, zejména v poezii, ať té domácí,
nebo překladové, má velmi pěknou a bohatou tradici, kterou není
na škodu čas od času připomenout. V novém výboru, s novými
ilustracemi. Třeba pro srovnání s výbory staršími, jako Nonsens
(1997) nebo Ostrov, kde rostou housle (1987).
Některá jména se nabízela sama a nelze je pominout, za jinými
bylo třeba jít a hledat. Výsledek je pak zábavným a užitečným
čtením pro děti, mládež i rodiče. Nesmysl má totiž své místo
v každém věku, kdekoli na světě. A škoda každého nesmyslu,
který padne vedle. Protože bez nesmyslu by se smysl špatně
poznal. Originální výbor nonsensové poezie od zkušeného editora
Radima Kopáče ilustroval známý výtvarník několikrát nominovaný
na Chalupeckého cenu, David Böhm.
Jen při té spanilé jízdě dávejte dobrý pozor:
Nesmysl je dobrý sluha, ale zlý pán!
Vázaná, 64 stran, 364 Kč, EAN: 9788075580542, ISBN: 978-80-7558-054-2
Zakoupit můžete zde

https://www.meander.cz/novinky/nesmysl/

Iva Mrkvičková
KRYŠTOFE, HOĎ MI ŽLUTOU!
Znáte nějaké dítě, které
by nemělo rádo
lego? Školák Kryštof tráví prázdniny u babičky
a dědy ve středověkém domku
uprostřed starobylého Tábora. Když jej
jednou dědeček vezme do
muzea na výstavu lega, začnou se dít neuvěřitelné věci.
Dědeček Jindřich je už zas dvanáctiletým klukem a spolu s Kryštofem a jeho kamarádkou Marikou se zapáleně účastní velké
soutěže o nejoriginálnější stavbu z lega. Děda alias kluk Jindra
jako velký fanda husitů navrhne, že by mohli vystavět obléhání
města Tábora.
A tak začíná napínavý příběh, ve kterém autorka Maji a Kima (Meander 2017,
Zlatá stuha IBBY 2018; nominace v literární části) bravurně propojuje svět dětí
a prarodičů, Tábor v něm doslova ožije svou husitskou historií i časy dědečkova mládí. Společný legový projekt naše
hrdiny přivádí na dobrodružnou
cestu za podivnou záhadou
i vlastními, mnohdy polozapomenutými sny.
Atmosféru husitského Tábora i celého příběhu
umocňují originální ilustrace nadané studentky Anny Niklové.

www.meander.cz

Vázaná, 113 stran, 298 Kč, EAN: 9788075580542, ISBN: 978-80-7558-054-2
Zakoupit můžete zde

https://www.meander.cz/novinky/krystofe-hod-mi-zlutou/

Petr Nikl
JINÉ TAJE OPIC
Druhá kniha Zlatou stuhou ověnčených a na prestižní cenu Czech
Grand Design nominovaných Jino tajů opic je zde a dotváří tak
komplexní opičí atlas, opět včetně opičí abecedy, kterou si děti
mohou rozstříhat a tvořit z ní své texty.
Petr Nikl se doznává k neschopnosti opustit zkoumaný opičí svět
takto: „Po vytvoření knihy Jino taje opic jsem cítil nakažlivou touhu
neustat v jejich typologickém studiu, neboť jsem v nich spatřoval
stále velký potenciál a lítost nad těmi druhy, které se do prvních
Jiných tajů nedostaly. Moje fascinace z velmi rozdílných a méně
známých typů mě nutila ke kompletaci druhů. Pokusil jsem se tedy
představit celou škálu primátů a poloopic, jakýsi vzorník řeči,
tváří a těl, znovu doplněný o krátké, formou
podobné básně, jaké jsou použity v knize Jino taje
opic.“
Vázaná, 120 stran, 698 Kč, EAN: 9788075580528, ISBN:978-80-7558-052-8
https://www.meander.cz/novinky/jine-taje-opic/
Zakoupit můžete zde

Karina Schaapman
DŮM MYŠEK ABC
Další kniha z cyklu Dům myšek pro malé čtenáře! Tentokrát
v podobě hravého leporela pro ty nejmenší děti.
Naučte se abecedu se svými oblíbenými kamarády, myškami
Julií a Samem. Ke každému písmenu abecedy najdete jeden
výjev Domu myšek a jednu rýmovačku. Básnička je to chytlavá,
vtipná a hravá – a bodejť by ne, když je od autora oblíbeného
Jezevce Chrujdy, básníka Petra Stančíka.
K jako KLADIVO půjčím si od Jirky.
Hřebík se lekne a zaleze do dírky.
Projekt Dům myšek vytvořila Karina Schaapman jako dekoraci do této dětské knížky. Je vyrobený
z kašírovaných kartonových krabic. Na zařízení interiéru použila Karina autentické látky z padesátých,
šedesátých
a sedmdesátých let a také různé druhy odpadového materiálu. Dům
myšek má přední, boční
a zadní trakt a je v něm
přes sto pokojů, má
spoustu chodeb i venkovní prostory. Myšky, které ho obývají, navrhla a vyrobila Karina. Během
stavby a zařizování jednotlivých pokojů spontánně vznikaly příběhy do
knihy, kde mají hlavní role myšky Sam a Julie. V Holandsku vycházejí
díky obrovskému mezinárodnímu úspěchu další díly Sama a Julie.
Přeložila Lenka Sovová
Leporelo, 28 stran, 298 Kč,
EAN: 9788075580535, ISBN:978-80-7558-053-5
Vychází 5. 12. 2018

Zakoupit můžete zde

www.meander.cz
https://www.meander.cz/zanr/dum-mysek-abc/

Biblické příběhy převyprávěné Ivanou
Pecháčkovou dětem ilustrují talentovaní čeští výtvarníci nejmladší generace – a z každého jednotlivého biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo. V edici MANAMANA nepředkládáme biblické texty dětskému
čtenáři za každou cenu a už vůbec ne za
cenu nepřiměřeně velkého zjednodušení nebo zastření původního smyslu
textu, jak se to u podobných typů knížek často stává. Snažíme se o co nejmenší úpravy původních biblických
textů – citlivé a k dětskému čtenáři
empatické. Nedílnou součástí biblických vyprávění edice MANAMANA jsou
tvořivé otázky a úkoly pro děti (usnadňující práci rodičům, učitelům i knihovníkům) vložené do každé z knížek.
Zakoupit můžete zde:

Ivana Pecháčková
ELIÁŠ

Ilustrace:
Margarita Khavanski
Vázaná, 24 stran, 98 Kč

Ivana Pecháčková
ŠALAMOUN KRÁLEM
Ilustrace:
Laura Hedervári
Vázaná, 24 stran, 98 Kč

Ivana Pecháčková
SAMUEL A SAUL

Ivana Pecháčková
BŮH ZKOUŠÍ JÓBA

Ilustrace:
Marcela Konárková
Vázaná, 24 stran, 98 Kč

https://www.meander.cz/novinky/buh-zkousi-joba/

Ivana Pecháčková
ESTER

Ivana Pecháčková
MOJŽÍŠ A FARAON

Ivana Pecháčková
Ivana Pecháčková
DANIEL V JÁMĚ LVOVÉ ARCHA ÚMLUVY

Ivana Pecháčková
SAMSON A DALILA

Ilustrace:
Anna Kulíčková
Vázaná, 24 stran, 98 Kč

Ilustrace:
Štěpánka Jislová
Vázaná, 24 stran, 98 Kč

Ilustrace:
Anna Niklová
Vázaná, 24 stran, 98 Kč

Ilustrace:
Kateřina Kozlíková
Vázaná, 24 stran, 98 Kč

Ilustrace:
Žofie Matějková
Vázaná, 24 stran, 98 Kč

Ilustrace:
Jakub Bachorík
Vázaná, 24 stran, 98 Kč
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V letošním roce slaví
naše republika sté výročí.
Západočeští spisovatelé
se rozhodli při této
příležitosti vydat almanach historickobeletristických textů,
v nichž vzpomínají na
první světovou válku,
vznik republiky, legionářské boje a události, které
ovlivnily jejich rodiny.
Ve formě povídek, deníků,
vyprávění či zamyšlení
oživuje jedenáct
spisovatelů a básníků
(Jiří Hlobil, Karla Erbová,
Václav Engler, Markéta
Čekanová, Radovan
Lovčí, Václav Gruber,
Daniela Kovářová,
Peggy Kýrová, Stanislav
Bukovský, Bohumil
Jirásek a Ivo Fencl) své
předky, rodinné tradice
a osudy, které se skutečně staly na Plzeňsku
i v krajích vzdálenějších
a dodnes se v jednotlivých rodinách vyprávějí.
Texty doplněné fotografiemi tak plasticky ukazují,
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čkoli Alena spala, chutě konstruovala stroj. Ve snu. Bylo jí
sice už neuvěřitelných třiadevadesát, ale ohýbala se snáz
než sedmiletá holčička. Kladla kolečka do motoru a věděla:
Uzpůsobuji svůj stroj k cestám podnikaným jenom v pantoflích, ale
i hluboko pod povrchem země. Tam se bude vrtat a já se uvelebím.
Ve stroji vevnitř. Ale musí mít špičku (jako půvabná vánoční ozdoba) a v ní tlamičku, která bude počátkem střeva. Nitrem stroje
bude totiž dozadu putovat vyvrtaná země; asi jako žížalou.

Na tom objevu pracovala Alena ve sklepní laboratoři ve svém
baráčku a nikdo neměl o jejím vynálezu sebemenší tušení, tedy
když nepočítám všetečného Jiříka odnaproti. Jen on jednou
stařenku v podřepu pozoroval malým okýnkem; to zrovna na
spodek dutého vrtáku upevnila vyklápěcí kola. Jako ve vidění letěl
za tátou do garáže a žaloval: „Bude moct plout i po vodě! Umí se
vrtat zemí.“
Otec nevěřil.

Ani za Alenou nezašel. Nikdo za ní nejezdil. A co? Aspoň
dokončovala svůj projekt v klidu. Nohy jí bolely a tohle bude
posezeníčko. Na cestách.

Sice jí chvílemi připadalo, že snad montuje motor pod gaučem (a
chrápe přitom), ale byla už tak stará, že se na pár občasných halucinací neohlížela. Denně ostatně chodila a chodila a regulérně
nakupovala mléko. Klábosila i se ženskými. O všem; jen stroj tutlala. Pravdu o něm tutlala víc, než tutlají Rusové Jantarovou komnatu.

Přesto nakonec tabu padlo a ona uspořádala tiskovou konferenci.
Byl jsem při tom. Za časopis. Seděl jsem dokonce vpředu. Lapal
každičké slovo. Alena sice hovořila pomalu a s rozmyslem,
nicméně potichu. V šedém kabátku připomínala velkou myš. Myš
lačnící po hlubinách i pouti. Daleké. „Vykonám tu nejdelší cestu
pod zemí a Evropou,“ prohlásila. „Ale ne sama. Jsem už stará.
Stála bych o dobrovolný doprovod. Nechce se někdo přidat?“
Přihlásil jsem se: „Je Krtkostroj patentován?“

Přikývla. „Ano. Je. Víte, občane, ještě vám řeknu něco. Že se mi
líbíte. Jdete do toho?“

Jako externista jsem si mohl podobný úlet dovolit. Nebo to měl být
úvrt? Ale tu jsem si uvědomil, že bábě stejně nevěřím ani nos mezi
kukadly.

Aleně nedůvěřoval ani žádný další z novinářů a snad jen Gertruda
R. projevila zájem o návštěvu Alenčina sklepa.

Když nás tam stará dáma zavedla, museli jsme si šokem sednout
na tvárnici. Ole! Skutečně jsme zírali jak vejři. Alena stála
u Krtkostroje a on měl i kola. Dokonce si udělala i osm kulatých
okének, čtyři na každém boku. Jejich sklem jsme viděli dovnitř
a byl tam pokojík.

„Takže?“ zeptala se stará paní.

„Jdu do toho,“ řekla Gertruda.
„A vy, Jendo?“ Už nešlo couvnout. Ale pojednou jako bych sledoval
naši trojici z nadhledu. Až jako z kosmu. Ta trojice již putovala
Evropou, a to kamionem a tunelem klidně až do Anglie, kde mají
hluboké propasti.

Nikdo nám o jakémkoli odtržení toho ostrova od Evropy nikde nic
neříkal a zaparkovali jsme v klidu u jedné jeskyně v Dorsetu,
nicméně nesmím tu uvádět podrobnosti. A teprve tam jsem se zeptal: „To jsme nemohli Macochou?“

Alena se zasmála. „Jistě. S povoleními by to možné bylo, ty bambulo. Ale pak bychom nevykonali cestu pod Evropou celou, nýbrž
jen pod její částí.“

„Aha. I Anglie je Evropa.“

„Ano.“

I byl jsem podobně spokojen, jako jste spokojeni ve snu. Jenže
Gertruda je zvídavá a řekla: „A co Jules Verne, Ali? Jeho hrdinové
také putovali hluboko pod Evropou a nespokojili se s nějakou
Británií. Začali na Islandu, skončili v Itálii. Vyvrhla je Stromboli.“

Alena se zasmála. „Nemusíte mi Cestu do středu země vyprávět,
já ji znám. Pouť na pitomý a napůl americký Island podnikl Verne
jen ve fantazii. Akorát ve snu. A my? Jsme realita. Unie.“ S tím
začala sestupovat.

Důvěřovala tomu, že za ní spustíme po lanech její vlastní vynález,
a my jsme to skutečně udělali. Na dno dosedl neporušen. Kupodivu
tam začínala vodorovná chodba. Vsedli jsme do Krtkostroje
a Alenka nastartovala. Cesta pod koly nabrala brzy spád a zničehonic se před reflektory vynořila svislá stěna. Špice našeho
bizarního vozidla přečnívala přes ústí propasti.

Alena otevřela dvířka. Vysoukala se ven. Od stropu všude visely
krápníky. Okolo chodidel jí tekly praménky. „Pomozte!“ řekla.
Začala na kola upevňovat zasekávací vroubky, které měla všude
po kapsách myšího kabátu. „Zase usedněme,“ zavelela. Bože! Ani
po letech nemohu uvěřit, že jsem se účastnil tak fantastického experimentu, a radši si namlouvám, že se jednalo jen o sen.

Alenin sen to byl dozajista. Nemusí šlapat, veze se. Ale i život
novináře je zvláštní a tenhle jeho moment překonal očekávání. Ale
došlo skutečně k té cestě? Nevím. Gertruda mi dnes říká: „Nepamatuji se.“ Alena se dávno zabývá dalšími projekty.

Tenhle za to stál a jako bych v jejím stroji seděl ještě teď.

Pomalu jsme se rozjeli dolů – a dolů – a dolů. Po svislici. Světla
ozařovala zemské vrstvy. Chvílemi se nora rozšiřovala v jeskyňky
a jindy jsme se stěží protáhli. Uplynuly dvě hodiny, než jsem spatřil

dno. Jen deset minut nato stála kolečka Krtka opět na vodorovné
půdě. Hle! Kupodivu se před námi táhla další horizontální chodba.
Jako na zavolanou. Ale mnohokrát jsme museli prorážet až
dvoumetrové stalagnity. Jeden kratší jsem si vzal na památku, ale
ani za živého boha jej doma neumím objevit. Je to vůbec realita,
že měl pět kilo? Byl to sen?

Asi po hodinové cestě jsme, a to vím jistě, dojeli do obrovské
jeskyně. Nad klenbou bylo k mému překvapení slyšet šumění. Atlantik? Bezpochyby. Visely tu stalaktity řady barev a vstříc jim trčely
stalagnity. Proplétali jsme se mezi tím shonem jako cukráři, i když
nelze popřít, že došlo k jisté devastaci přírodnin. „Létají třísky,“
pravila prostě Alena.
Vše jsem fotografoval, nicméně snímky se někdy později ztratily.

Zanedlouho se Krtkostroj ocitl na opačné straně jeskyně. Odsud
nepokračovala snad ani myší chodba. Alena přesto prahla jakoukoli
škvíru najít. Kde nic, tu nic.

Vtom se začala třást zem. Zemětřesení? Snad. A spustil se krápníkový déšť. Krtkostroj nadskakoval, neustále se ozýval rachot.
Znenadání se stěna jeskyně zřítila. Když se rozplynul dým, spatřili
jsme temné ústí. Vyfotografoval jsem to a jelo se. Tentokrát byly
stěny chodby zlověstně popraskané. Od stropu už nevisely krápníky, nýbrž kapky stvořené z balvanů. A tak jsme putovali po pět
dní. Nato Alena řekla: „Mělo by vás zajímat, že máme nad hlavou
Francii. Svou poutí pomyslně sjednotím evropské státy.“

Uvažoval jsem, zda jí nepřeskočilo. Ale možná ne. I když cestovala
v pantoflích, byla veliká. To jen já nemám smysl pro patos a pro
společenské rituály.

Šestého dne se podzemní chodba zlomila. V co? V další svislou
šachtu.

Poradili jsme si opět díky vroubkům z Aleniných kapes, ale na dně
začínala vodorovná štola plná vody. Tu Gertruda poprvé dostala
strach.

„Neboj se, vše přece těsní,“ zasmála se Alena. „Proč se bojíš? My
se nemůžeme utopit, já to nějak vím. A copak nechápeš, že mám
vzduchové bomby?“

Ležely vzadu a vzduch nám začal pod vodou opravdu docházet,
takže jsme užili náustků.

Náhle jsem si všiml, jak Alena bledne. „Co se děje?“
„Vzduch v bombách už dlouho nevydrží.“
„Tak se vynořme!“

Zkusila to. Narazili jsme (křup) hřbetem na skálu. A znova. Křap!
Situace byla beznadějná.

„Už máme kyslík akorát na deset minut,“ konstatovala Gertruda.
„Vrátit se nemůžeme.“

To byl konec. Uplynulo dalších osm minut. Pohlédl jsem Aleně
zezadu přes rameno na tachometr a překvapeně odhalil, že se
řítíme rychlostí osmdesát kilometrů za hodinu. Je to možné?
Nevím. Ale stali jsme se dozajista jednou z nejrychlejších ponorek
podzemního světa.

„Poslední pokus!“ řekla Alena odevzdaně. „Pak se rozlučme s životy kovaných Evropanů.“

Uslyšel jsem zvuk, jaký vydá kov, když se hřbet stroje škrábe
o skálu, a my vyletěli jako špunt a dopadli a plavali. Po hladině. Za
pár minut nás něžný proud zanesl k místu, kde tok mizí v divném
chřtánu, až se tam vydáte. Alena včas vmanévrovala do suché
jeskyňky.

Oddechli jsme si, ale tehdy bych bábu od A nejradši zabil a litoval
jsem, že jsem se přihlásil. Byla šílená! Ta bláhová pouť ke sjednocení Evropy nemůže přispět, říkal jsem si malomyslně.

Došlo to i Gertrudě? Nevím. Strávili jsme tam pokorně celý den.

Alena vypočítala, že jsme už pod Alpami, a tedy prý v neutrálním
území. Úplně jsem jí nevěřil. Jaká neutralita? To ráno se usadila
k přístrojové desce a Krtkostroj začal funět. Stoupal šikmo vzhůru
a chvála pánu Bohu již suchou chodbou. Následovala vodorovná
cesta.

„Zem, ta má póry,“ poučovala nás šarmantní stařena v myším
kabátku. „I my jedem v póru.“ V duchu jsem se musel smát. Ale
přešlo mě to; tentokrát začala docházet voda.

Naštěstí cestu křižovaly pramínky. Obsah cisterny jsme obnovili.
Krtkostroj vjel do další jeskyně a spatřili jsme něco neuvěřitelného.
Roste tam neproniknutelná pětimetrová tráva, obří mlíčí a ostřice.
I gigantické kopřivy. Stroj se vbodl do té změti a já fotografoval
o sto šest. Zapisoval jsem, měřil. Náhle...

Se zaduněním před nás vstoupila zelená příšera! Podobna byla
dinosaurovi, utrhla tlamou kus žvance, rozžvýkala ho a polkla.
Stiskl jsem spoušť a snímek kupodivu dodnes vlastním, nicméně
netvor z něj zmizel. I tenkrát se ztratil. Ale omráčilo nás to. Jen
Alena se usmívala.

„Toho se, děti, bát nemusíte. Je býložravec.“ Jaksi rozmarně však
zvýšila rychlost.

Pralesem trávy jsme se prodírali týden a pamatuji, že to byla jediná
oblast podzemí, kde se vylézalo z Krtkostroje v případě tělesné
potřeby příjemně. Přesto jsme měli strach a mnohokrát jsme se
ještě setkali se Zelenou příšerou, jak jsme nazvali býložravce, který
se zřejmě zamiloval do Aleny, anžto nás urputně sledoval.

Osmý den jsme stanuli na konci jeskyně. Štěstí nám přálo: hleděli
jsme do ústí další široké chodby. „Jedem?“ položil jsem Alence
ruku na rameno.

„Zadrž, Jendo. Nejprve změřím zeměpisnou polohu.“

Začala pracovat s přístroji, do jejichž principu mě nikdy nechtěla
zasvětit, a posléze hrdě sdělila: „Dávno jsme podjeli Itálii. Pochodujeme pod Jadranem.“

„Pochodujeme?“

Udeřila mě pantoflem! Pak trvala na přestávce. Na odpočinku.
Sbližoval jsem se zatím s Gertrudou. - Teprve nazítří jsme se vydali
na cestu. Nejprve chodba stoupala. Nato klesala. A večer mi naše
stará šéfová řekla: „Jeníku, jsme troubě. Už máme palivo akorát
na dvaadvacet dní.“

„A co má být? Přece si fištíme.“

„I Evropa by se měla sjednocovat svižně,“ souhlasila. „Ale my
dofištíme.“

Bláznivá bábo! pomyslil jsem si. „Umřeme?“ Zrovna jsem se totiž
zamiloval.

„Tak umřeme?“

Raději nám vyprávěla, jak byla na Marsu. Ale nevěřil jsem ničemu.
Něco se jí kdysi zdálo? Asi. A sny bývají všelijaké. Nakonec Alena
nadutě řekla: „Od té doby mám v pořádku žlučník a tohle putování
mi k tomu obnoví kvality dýchacích cest. I zažívání.“

„Ale tahle cesta je sebevražda.“

Usmála se. „Chlapče! Ztrácíš víru? Chyba. Jednotně pokračujme.“

Krtkostroj se musel ještě mnohokrát vrtat, jelikož chodba byla moc
úzká, a chápu, že mi budete nedůvěřovat, ale i za té situace jsme
dosahovali rychlosti osmdesát kilometrů. Náhle však chodba
skončila a nad hlavami jsme měli šachtu. „Na řadě jsou vroubky,“
povídám.

„Jistěže.“ Pomohli jsme Alence s koly, aby nezůstala hladká, a vyjeli
svislým tunelem. V následující vodorovné chodbě nás ovšem půl
hodiny brzdily hrboly. Konečně jsme stanuli u vody. Strop tentokrát
zůstal vysoko a my pluli třiadevadesátkou. Motor zurčel a velitelka
se smála: „Rychleji!“ Uslyšel jsem šplouchání. „Varuji tě, Aleno!“
I zpomalila na třicet kilometrů.
Tu jsem si všiml rybek. Po chvíli připluly také větší a nakonec

metrové, zuby jak draci. Jedna po nás i chňapla. Stále vidím
škrábanec na boku stroje. „Čím se asi živí?“ ptala se Gertruda.

„Sami sebou,“ řekla Alena. „I velké státy jsou masožravé a ty malé
býložravé. Ale nevadí. To je svět. A jdem. Rovnou za nosem.“

„V pantoflích?“ povídám sarkasticky.

„Ráda mluvím metaforicky,“ odsekla. „A věřím na světový mír.
I naše alegorická cesta k němu pomůže.“

„A není lidstvo dávno otupělé?“

„Není!“ A pod zemí nás nečekal konec života. Ani konec lásky.
Evropa to ale jisté nemá.

Udělal jsem tenkrát jen dva snímky mřenek. Ty jediné mi zůstaly.
Ale ryby mají divné tvary a některé jsou prokazatelně z pravěku.
Jednu jsem dokonce lapil a věřte či ne, věnoval ji Národnímu
muzeu. Co tam s ní tam dělali, nemám potuchy, ale v podstatě
věřím, že ji sežral ředitel.

Proud se stal prudším. Valili jsme se dolů, ale zase přišla rovina,
a tak jsme putovali šestnáct dní a podjeli zatím Chorvaty, Hercegovinu a Bulhary. Jen mě lekalo temné dunění. A sílilo. Jednoho
dne jsem vystoupil, abych šel na malou. Prokrindáčka. Chodbou
vanul vítr. Rozkašlal jsem se. Byl plný prachu. Za dvě hodiny jsme
dojeli ke kráteru. Vzhůru se řítily kameny a mračna popele. „Finíto,“
řekla Gertruda, se kterou jsem dodnes. „Propána, Ali, pozor!“

Pozdě. Kolečka sklouzla. Padali jsme. Jícnem. A tu nás vystřelil
k nebi. Stroj se převracel, ale my tři přežívali a „ani stálé převraty
Evropu nezničí,“ mumlala Alena do té mely tónem vědmy. Zabít ji
bylo málo. „Shoříme,“ povídám. „Otevřete dveře! Otevřete dveře!“

„Konečně rozumná řeč, ty panikáři,“ stiskla mi šéfová ruku a já si
uvědomil, že neletíme. Sevřel jsem mosaznou kliku. Hle. Krtkostroj
odpočívá na zemském povrchu. I když pod rozzuřenou sopkou.
„A přátelé!“ řekl by baron Prášil. „Jako by se to odehrálo včera.“

Taky že ano. Stále nás vidím. I stroj. Zůstal tam. Navždy jsme ho
opustili. Vítězně mířili k Istanbulu. Žiji se vzpomínkou na Alenu
a vím, že lidi se dohromady úplně nedají. Ale jejich sny? Slijí se.
A obdivuji tu starou paní, která dodnes umí žít právě svými sny.

(V rámci cyklu Sny přispěl touto symbolickou sci-fi
o Alence Cenkové Ivo Fencl.)

Jak vybudovat katedrálu
aneb Ze života termitů

Snad každý český a slovenský čtenář si z dětství pamatuje Sekorovy příběhy
o mravenci Ferdovi a Karafiátovy Broučky, a později se ve škole učil o dramatu Ze
života hmyzu bratří Čapků a metamorfóze Kafkova pana Samsy v „jakýsi odporný
hmyz“.

Nejnovějším příspěvkem k porozumění mnohostranných vztahů mezi lidstvem
a hmyzem je populárně naučný bestseler Všekaz: znepokojující příběh termitů a technologie (Scientific American a Farrar, Straus, 2018), který přichází na předvánoční
trh souběžně v USA a Británii.

Americká autorka Lisa Margonelliová se tu věnuje nejen anatomii a fyziologii tohoto druhu švába - všekaze, který je často
mylně označován za „bílého mravence“. Podobně jako v předvečer druhé světové války Sigmund Freud, autorka poukazuje
na skutečnost, že termitiště je modelem naprostého podřízení jedincovy vůle příkazům komunity. Každý příslušník kolonie
tak koná podle jednoduchých pravidel „skupinové inteligence“, naplňující kolektivní potřeby, a to za absence řídicího
ústředí. Tyto mechanismy zůstávají z valné části záhadou. Nikoli náhodou se podle Margonelliové zajímají o hnízda termitů
také armádní výzkumná pracoviště: „Cokoli zvládnou termiti, to by si přáli aplikovat vojenští stratégové“.
Další záhadou je schopnost termitů vytvářet energii z běžně nestravitelně celulózy, a to díky unikátním trávicím
mikroorganismům; naprostá většina z nich se nevyskytuje nikde jinde než v útrobách termitů.

Termity, podobně jako např. mravence nebo včely, lze považovat za „společenský hmyz“ a jejích obydlí za „superorganismy“. V tomto ohledu se o hmyzí společenství zajímají vědci v oborech kybernetické robotiky, syntetické biologie
a genetiky. Oxfordská profesorka filozofie Amia Srinavasanová soudí, že „jednotliví termiti nevynikají inteligencí, protože
postrádají paměťové buňky; v patřičně početných společenstvích a za příznivých podmínek však dokážou vybudovat katedrálu“.
Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA

