
„Děkuji své ženě, že zamkla
děti na tři měsíce do sklepa...“
Tak začíná kontroverzní audiokniha svérázného novináře Jeremyho Clarksona z
TopGearu. Jeho žena tak učinila, aby on mohl v klidu pracovat na své knize Vím, že máš duši

RADEK STRNAD

Severní Čechy – Baví vás te-
levizní pořad Top Gear? Vy-
hovuje vám dost osobitý a řek-
něme nekorektní humor jeho
moderátora Jeremyho Clark-
sona, který donedávna tento
úspěšný motoristický pořad
moderoval? Je vás víc, po ce-
lém světě ho sledovalo asi 350
milionů diváků.

Z televizní rutiny se Clark-
son vytrhoval nejen psaním
sloupků, ale i knih (jejich čte-
náře tudíž jistě potěší, že v do-
hledné době bude mít na psaní
více času). Aby o své postřehy
neochudil své primární pub-
likum, vychází titul „Vím, že
máš duši“ (OneHotBook,
2015), kde Jeremy uvažuje nad
tím, co lidi k nejrůznějším
strojům přitahuje. O tom je
i tato audiokniha. Kongeniál-
ní podání Zbyška Horáka při-
tom není náhoda. Mluví
Clarksona i v české podobě
Top Gearu, a nyní je možné
vychutnat si ho na nejvhod-
nějším místě – za volantem.

Kniha i pro D1
„Audioknihy rád poslouchám
v autě při řízení i jako spolu-
jezdec. Zpříjemní i cestu po
D1. Nebo naladí při dojíždění
do práce, či zvolníte při cesto-
vání na dovolenou…

„Právě na řidiče i na milov-
níky techniky vůbec jsem
myslel, když jsme se rozhodli
Clarksonovu knihu točit. A to
ještě dřív, než se s jeho své-
ráznými způsoby zatočili
v BBC. Nejsem určitě jediný,
kdo bude jeho osobitý projev
rád poslouchat i dál a komu by
v dnešním korektním a bez-
pohlavním světě chyběl roš-
ťácký a provokující Jeremyho
styl,“ uvedl Martin Pilař z vy-
davatelství OneHotBook.

Nejúžasnější automobily,
letadla, ponorky, raketoplány
a další technické výtvory mají
dle autora jedno společné: za
každým stojí vizionářský in-
ženýr či nadšený konstruktér,
který stroji vdechl „duši“, ať
šlo o luxusní vůz Rolls-Royce
Phantom, letadlo Jumbo Jet,
legendárni Spitfire, parabo-
lickou anténu Arthur či smr-
tící kalašnikov. Také se od
Clarksona dozvíme zásadní
informace: Kam se nejlíp
schovat při nukleární válce,
proč je vesmírná loď z Hvězd-
ných válek lepší než ta ze Star
Treku, či kdo by vyhrál, kdy-
by se v souboji utkali Super-
man, James Bond a Terminá-
tor. A pozor, některé vynálezy
nešetří, lehce je i „pomlouvá“.

Seznam z ubrousku
„Můj výběr nemá vědecký
podklad. Jednoho dne jsme
prostě já a můj redaktor šli
spolu na oběd a vrátili jsme se
se seznamem napsaným na
ubrousku. Byly to stroje, kte-
ré jsme měli rádi, a vybírali

jsme je z ci-
tových dů-
vodů, za
použití srdce spíš než hlavy,“
říká zapálený motorista, je-
hož pro nevybíravé vyjadřo-
vání, které jeho příznivce nej-
víc baví, před časem vyhodili
z pořadu Top Gear. Ten léta
s dvěma kolegy moderoval.

Jen dráty a plast
„Faktem je, že většina strojů
je jen snůška drátů a plastu.
Počítač, na kterém jsem tuhle
knížku psal, nemá o nic víc
srdce než Toyota Corolla, kte-
rá zase nemá o nic víc duše než
žehlička Corby.

Ale některé stroje duši mají.
V případě Concordu a AK-47,
proto, že mají tu nejlidštější
z vlastností – vadu, a někdy
proto, že se narodily s genetic-
kým otiskem pošetilého a na
scestí svedeného vynálezce.“

Po jeho povídání budou po-
sluchači ze všech letadel, lodí
a aut ještě nadšenější, asi mé-
ně horlivě do nich ale budou
sedat. V Clarksonově líčení

krom zábavného podání vzni-
ku nových dopravních pro-
středků a přístrojů je i seznam
debaklů a chyb, které je dělají
„lidštějšími“. A tedy i slušná
řádka neštěstí, která byla s je-
jich vývojem a provozem spo-
jena. Jak uvádí autor: obvykle
k nim dochází v důsledku ne-
utuchající, leč prosté lidské

blbosti.

Nekorektní humor
Četby audioknihy se nemohl
ujmout nikdo jiný než Zbyšek
Horák, který je s Jeremyho
stylem vtipkování za léta jeho
dabování v Top Gearu doko-
nale srostlý.

„Humor Jeremyho Clark-
sona mě baví proto, že je ne-
korektní. Pokud se nemýlím,
nedávno v nějakém rozhovo-
ru sám o sobě prohlásil, že je
‘starý, tlustý a mizerně oble-
čený’. A představte si, že jsem
nezaznamenal jediný hlas,
který by se v médiích hlasitě
vyslovil proti tomuto tvrzení.
Nebyla zorganizována ani
jedna protestní petice, nikdo
od pana Clarksona nepožado-
val omluvu a nikdo nevyhro-
žoval soudním řízením. A při-
tom by určitě někdo mohl říct:
‘Pane Clarksone, takhle mi
o sobě nemluvte, nebo na vás
podám žalobu…’“ říká sám
herec Zbyšek Horák, ostřílený
dabér i komentátor.

CLARKSONAnačítal herec ZbyšekHorák stejně,
jako v TVpořaduTopGear. Foto: OneHotBook

IRONIE & POMLUVY

Když vesmír vede
boje o princeznu
Jupitermá víc nepřátel, než by čekala. Ale...

ČR – Ponížit ji (neb hlavní hr-
dinkou filmu Jupiter vychází
je mladá WC počišťovačka)
a pak ji posadit na trůn. To byl
záměr autorů scénáře nejno-
vějšího filmu slavného reži-
sérského dua Andy Wa-
chowski a Lana Wachowski,
autorů slavné trilogie
Matrix. A ejhle, i scénář
si sourozenecký pár psal
sám... A že je pro vás Ma-
trix už z roku 1999 dávnou
minulostí? Ale Atlas mra-
ků,promnedokonalýfilm
s geniální předlohou a řa-
dou skvělých heců až v pě-
ti rolích, byste si jistě pa-
matovat mohli...

Film „Jupiter vychá-
zí“ (USA, Warner Bro-
thers 2014, v ČR Magic Box
2015, 127 minut, přístup-
nost 12 let, český zvuk 5.1,
mezi bonusy, kterým je vě-
nováno na Blu-ray disku
jedno celé kolečko) je
vesmírné sci-fi dobro-
družství ze světa, jaký ješ-
tě neznáte. Pěkných pár
milionů dolarů investo-
vali Wachowští, resp.
Warneři do světa, kde se roz-
hoduje o životě a smrti ná-
slednice vesmírného trůnu,
pozemské slečny Jupiter. Kde
jde „krásce“ o krk, neboť ti,
které by ve své nástupnické
roli předběhla, se neštítí pod-

razů ani krveprolití, či popra-
vy laserem. Bojují o moc jak
nejlépe dovedou a jsou roz-
hodni obětovat třeba i planetu
Zemi. Vždyť tam žije jen pár li-
dí, co na nich záleží?

Jenže vesmírný „skejťák“,
pardon, armádní lovec Caine
(Channing Tatum) má za úkol
slečnu Jupiter chránit. A když
pozná, že je opravdovou

nástupnicí trůnu, jak praví
dávné proroctví, nejen že ne-
přátele ničí jedna radost, ale
také se zamiluje. Pokud jste to
tedy nestihli v kinech, máte
teď šanci doma na Blu-ray i ve
3D. Ano, možnosti tu jsou. (dts)

DOBRODRUŽSTVÍ

...a být Dobrý v posteli

Severní Čechy – Máte to do
knihkupectví kousek? Pak
zkuste udělat ženě či přítelky-
ni radost knížkou na léto. Tře-
ba vám ji pak dá i přečíst...

Román „Dobrý v poste-
li“ (v ČR nakladatelství
Domino v překladu Zuzany
Pernicové) od americké
autorky Jennifer Weiner je
považován za „bibli“ dívek
kolem třicítky, které by se
rády usadily a založily ro-
dinu – mít tedy s kým. Při-
padá vám Bridget Joneso-
vá ztřeštěná a odvázaná?
Hrdinka víc přemýšlí a
vládne ironičtějším smys-
lem pro humor. Má s ním
úspěch, proto se
v USA kniha držela na žeb-
říčku bestsellerů pět let!

Knihy Jennifer Weiner
lze koupit ve 36 zemích, už
jich prodala na 11 milionů
kusů. Podle její knihy Zná ji
jako své boty (In Her Sho-
es) byl natočen film s Ca-
meron Diaz v hlavní roli.

„Mnoho mých nápadů se
inspiruje každodenním živo-
tem. Za zrodem námětu na
tento román je můj dramatic-
ký rozchod s přítelem. Chtěla
jsem pak vyprávět příběh dív-
ky, která se mi do značné míry

podobala, a chlapíka ne nepo-
dobného Satanovi. S hlavní
hrdinkou máme shodné zna-
ky: jako já je Cannie novinář-
ka, co vystudovala Princeton,
přežila dysfunkční rodinu, ve
kde vládl kousavý smysl pro
humor, a léta se zbytečně zao-

bírala tím, jak vypadá a jak by
vypadat měla (nebo chtěla).
Na rozdíl od Cannie jsem ale
nikdy neměla přítele, který by
o mně psal hanopisy do časo-
pisu. A díky Bohu!“ (red)

ČTENÍ PRO ŽENY

Proč přestoupit na víru vegetariánství
Život spisovateli nezměnila svatba s prozaičkou, ale až narození jejich prvního dítěte...

Severní Čechy – Zajímavou
genezi má kniha „Jíst zvířa-
ta“ z vydavatelství Dokořán.
Americký romanopisec Jo-
nathan S. Foer začal po naro-
zení syna pátrat, jak to chodí
v masném průmyslu. To aby
se mohl zodpovědně rozhod-
nout, čím bude své dítě krmit.

„V rámci rodičovského
snažení narazil na skutečnos-
ti, které jako občan nemohl ig-
norovat a jako spisovatel si je
nemohl nechat pro sebe. Na
konci výzkumu se zrodila kni-
ha Jíst zvířata, v níž poutavě
líčí své zkušenosti,“ uvedla
Denisa Novotná, spolupra-
covnice nakl. Dokořán. Kniha
už je k mání i na severu Čech.

Občas to zkusil
Od střední školy se budoucí
spisovatel Foer zkoušel stát
vegetariánem víckrát, už to
ani nespočítá. Většinou si
chtěl vybudovat vlastní
identitu ve světě plném lidí,
kteří ji měli tak nějak samo se-
bou. Pak zase maso jedl.
Spoustu masa. Chutnalo mu.

Ale pak mu osud přihrál do
cesty budoucí ženu (spisova-
telku Nicole Kraussovou,
pozn. red.). Než se vzpamato-
val z první schůzky, řešili spo-
lu dvě nečekané záležitosti,
svatbu a vegetariánství.

Šlo to rychle
„Rozhodli jsme se
vzít v naději, že náš
svatební den bude
i prvním dnem na-
šeho nového živo-
ta. Že vše bude lep-
ší. My budeme lep-
ší. A tak jsme se bě-
hem jednoho týd-
ne zasnoubili a
stali vegetariány.“

Přesto si pár ob-
čas dopřál ham-
burgery, kuřecí
polévku, uzeného
lososa, steak
z tuňáka: „Myslel
jsem, že máme vy-
hráno a že bychom
u tohohle důsled-
ně nedůsledného
stravování mohli
zůstat. Proč by se
mělo jídlo od všech
ostatních morál-
ních oblastí našeho života li-
šit? Byli jsme čestní lidé, kteří
občas lhali, pozorní přátelé,
kteří se chovali i bezohledně a
vegetariáni, co sem tam jí ma-
so.“

Jenže pak se Foerovi na-
rodil syn. „Nakrmit vlastní dí-
tě není jako najíst se sám: je to
mnohem důležitější. Na stra-
vě záleží (na zdraví mého syna
i na jeho radosti z jídla), záleží
i na příbězích, které spolu
s jídlem servírujeme; stmelují

rodinu, spojují nás s dalšími
lidmi. Příběhy o jídle vypoví-
dají o nás samotných – o naší
minulosti a hodnotách.“

Kde se bere maso?
Foer se rozhodl zjistit – sám
pro sebe a svou rodinu – co ma-
so je. Chtěl vědět co nejvíc. Od-
kudsebere?Jaksevyrábí?Jak
se se zvířaty zachází a do jaké
míry je to důležité? V rámci
svého rodičovského snažení

narazil na fakta, které jako ob-
čan nemohl ignorovat a jako
spisovatel si je nemohl nechat
pro sebe. A tak se zrodila jeho
kniha Jíst zvířata.

99 % všech suchozemských
zvířat, která se v USA konzu-
mují či užívají k produkci
mléka či vajec, jsou z „prů-
myslových velkochovů“.

První překvapení
Foera překvapilo, jak těžko se
donichdostával.Kdyžsemuto
– často ilegálně – dařilo, po-
chopil, proč je toto průmyslo-
vé odvětví tajnůstkářské: aby
se systém rentoval, jsou zví-
řata jen tak tak držená naživu:
„Že různě zdeformovaná, vy-
stresovaná kuřata nadopova-
ná léky, která jsou na sebe na-
mačkaná ve špinavé místnos-
ti pokryté výkaly, nejsou moc
zdravá, je asi jasné. Krom tě-
lesných vad jsou běžnými
a dlouhodobými problémy
velkochovů i poškození očí,
slepota, bakteriální infekce
kostí, ochrnutí, vnitřní krvá-
cení, vyvrácené dolní konče-
tiny a krk, onemocnění dý-
chacího ústrojí, oslabený
imunitní systém...“

Autor osvětluje problém
masového chovu zvířat z růz-
ných úhlů: nejde jen o nedů-
stojné nakládání se zvířaty,
ale také o vliv masového cho-
vu na životní prostředí a na
lidské zdraví... (red)
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