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Audiokniha: Dyk i Vilhelmová
si užívají radostí partnerství
Legendární příběh
Svatební cesta do Jiljí
ožívá po letech díky
slavnému páru čes-
kých herců. Pro mladší
překvapení, pro starší
pak čirá nostalgie.

RADEK STRNAD

Severní Čechy – Vojtěch
Dyk a jeho nejen herecká
partnerka Tatiana Vilhel-
mová se ohlédli řadu let
zpátky, když spolu nově na-
točili jako audioknihu slav-
ný manželský příběh Sva-
tební cesta do Jiljí. A vyda-
vatelství Supraphon, které
s ním ve formátu audiokni-
hy přišlo, mluví o své břez-
nové novince jako o „pře-
kvapivém audio revivalu“.
Od vzniku slavné komedie

Svatební cesta do Jiljí s Li-
buší Šafránkovou a Josefem
Abrhámem v hlavních ro-
lích uběhne letos už pěta-
třicet let. Vydavatelství
Supraphon se nyní vrátilo
k oblíbené novele Miroslava
Skály, která se tehdy stala
předlohou scénáře tohoto
legendárního televizního
filmu. Producentka Supra-
phonu Naďa Dvorská při-
zvala do nahrávacího studia
Tatianu Vilhelmovou a Voj-
těcha Dyka, aby vznikla zá-
bavná audiokniha, která
osloví posluchače svým ori-
ginálním provedením. Pro
dokreslení atmosféry na-
hrávky byla použita původní
hudba Petra Skoumala.

DYK: BYL JSEM ZVĚDAVÝ
„Přiznám se, že jsem knížku
neznal, jen ten televizní
film, a byl jsem hodně zvě-
davý, o kolik se liší scénář
od prvotního knižního

zpracování,“ poznamenal
Vojtěch Dyk a ještě dodal:
„Kniha popisuje veškeré dě-
je. Jde o slovní humor i tam,
kde se ve filmovém zpraco-
vání obejdete beze slov. Ale
je určitě pravda, že si při
tom i hodně vzpomenete
na ten skvělý film.“

PŘÍBĚH PLNÝ IRONIE
Humoristický příběh plný
ironie a nečekaných zvratů
je v knize Miroslava Skály
psán z mužského pohledu
v ich-formě. Jedná se o po-
lohu, která je Vojtěchu Dy-

kovi blízká. Zapojení Tatia-
ny Vilhelmové zprostředko-
vává živé dialogy mezi obě-
ma milenci.

VZNIKLA ŘADA NÁHOD
„Audioknihu Svatební cesta
do Jiljí doprovázejí jen těž-
ko uvěřitelné náhody. Voj-
těch Dyk má v současnosti
32 let, a je tedy stejně starý
jako Skálův knižní hrdina.
Navíc 23. července slaví na-
rozeniny, a toto datum si
hlavní hrdinové stanovili za
svůj svatební den,“ zmínila
zajímavost producentka
Naďa Dvorská a Vojtěch Dyk
s úsměvem glosoval hlavní
téma audioknihy:
„Kdyby lidé více prakti-

kovali předsvatební cesty –
nemuseli by potom prakti-
kovat předsvatební smlouvy.
S mojí holkou takovouhle
předsvatební cestu děláme
velmi často, ale svatbu ne-
ustále oddalujeme, abychom
mohli mít právě tu před-
svatební cestu a nikoliv tu
svatební.“

DYK TU TAKÉ ZAZPÍVÁ
„Překvapivý audio revival
Svatební cesty do Jiljí, na
které Vojtěch Dyk i zazpíval,
vyšel na CD také ve formátu
mp3 a v digitální podobě již

v pátek 16. března
2018,“ prozradil
Vladan Drvota,
mluvčí firmy
Supraphon. Křest
audioknihy za
účasti tvůrců se
odehraje na me-
zinárodním kniž-
ním veletrhu a
literárním festi-
valu Svět knihy
2018 na pražském
Výstavišti v so-
botu 12. května
v Sále audioknih
od 13 hodin.

JAKVYPADÁLÁSKA aneb slavný český herecký pár. Foto: Supraphon

Kdopak vůbec ví, k čemu je nám dobrá válka
Severní Čechy – Co říkáte
na názor, že ozbrojené kon-
flikty mají v lidské historii
nezastupitelné místo a jsou
paradoxně užitečné? Právě
o tom se nás snaží přesvěd-
čit v Česku nová smělá kni-
ha populárního britského
historika Iana Morrise, titul
K ČEMU JE DOBRÁ VÁL-
KA?Vždyť i legendární hit
hippies War se ve své české
verzi ptá „Nač nám je vál-
ka?“ a hned si také odpoví-
dá: „Absolutně na nic!“
Válka, to je jeden velký

paradox, dokazuje renomo-
vaný historik a archeolog
Ian Morris ve své knize
K ČEMU JE DOBRÁ VÁLKA?
Nu, napadlo by vás, že
v důsledku válčení žijeme
paradoxně čím dál déle?
A že kořistnickým vládcům
vděčíme za život v bohat-
ších a mírumilovnějších
společnostech, protože jsou
větší a organizovanější?
A že válka nepotřebuje ide-
ologii, ale rozhodnost, a to i
v případě nacismu? Odváž-
nou knihu, která vysvětluje
jeden z největších paradoxů
světových dějin, vydává ak-
tuálně společně nakladatel-
ství DOKOŘÁN ve spolupráci
s vydavatelstvím ARGO.
Morrisova kniha dostala

podtitul Konflikty a po-
krok civilizace. Renomo-
vaný historik a současně
také archeolog v této knize
vypráví hrůzný, ale součas-
ně také fascinující příběh
patnácti tisíc let válek. Do-
chází zde k dost překvapi-
vému závěru: Války napříč
staletími zajistily lidstvu ví-

ce bezpečí a bohatství!
Na základě výzkumů

z oblasti kulturní historie,
archeologie i biologie autor
ve své knize ukazuje, že
v době kamenné žili lidé
v malých, ale ustavičně se
svářících společnostech a
tenkrát měli deseti- až dva-
cetiprocentní šanci, že za-

hynou násilnou smrtí.
Oproti tomu ve 20. století

zemřela násilnou smrtí ani
ne jedna osoba ze sta (a to
navzdory oběma světovým
válkám včetně strašlivých
událostí Verdunu, děsivého
holokaustu a Hirošimy).
Jaké má Brit pro své tvr-

zení zdůvodnění? Jeho vy-
světlení spočívá v tom, že
právě jedině a pouze válka
je schopna vytvořit větší a
složitější společnosti s vlá-
dami, které vymýtí vnitřní
násilí. Autor z Velké Británie
mapuje historii válek, toho
největšího paradoxu dějin,
vlastně už od pravěku až
k možným robotickým
střetům blízké budoucnosti.
Následujících několik de-

setiletí se pak tedy para-
doxně může stát nejnebez-
pečnějším obdobím lidské
existence, ale pokud tuto
dobu přežijeme, možná se
konečně naplní starý sen
o světě věčného míru.
Z anglického originálu

War! What Is It Good For?
Conflict and the Progress of
Civilization from Primates
to Robots, vydaného nakla-
datelstvím Farrar, Straus
and Giroux v roce 2014, pro
Argo a Dokořán přeložil
Stanislav Pavlíček. (dts)

Winnie Maasová zemřela,
protože změnila názor
Severní Čechy – Již osmý
příběh proslulé série krimi
příběhů inspektora Van Ve-
eterena švédského spisova-
tele Håkana Nessera vychází
pod stručným názvem PŘÍ-
PAD EWY MORENOVÉ
u vydavatelství MOBA.
Toto je však PŘÍPAD EWY

MORENOVÉ, chráněnkyně a
následovnice proslulé-
ho inspektora Van Vee-
terena. Do češtiny ho
z originálu Ewa More-
nos fall přeložila Hele-
na Matochová.
Kniha Håkana

Nessera, stejně jako
předchozí, vychází
v nakladatelství MOBA.
Winnie Maasová bo-

hužel zemřela, protože
změnila svůj názor.
Později se vyskytli i

tací, kteří tvrdili, že
zemřela, neboť byla
hezká a hloupá. A to je,
jak víme,, známá ris-
kantní kombinace.
Anebo protože byla

víc důvěřivá a věřila
zkrátka špatným lidem.
Nebo protože její otec

byl hajzl, který bohužel
opustil svou rodinu
dávno předtím, než si
Winnie odvykla na plínky a
lahvičku.
Někteří lidé si mysleli i to,

že Winnie Maasová nosila
až moc krátké sukně a
upnuté blůzky – a že si za to
vlastně může sama.

Tedy ono žádné z těchto
vysvětlení nebylo tak docela
nepravdivé. Ovšem poslední
kapka byla právě tohle. Te-
dy že změnila názor.
Vteřinu předtím, než do-

padla na zem a roztříštila si
lebku o nemilosrdnou oce-
lovou kolejnici, si to uvědo-
mila i ona sama.

Poklidné pobřežní město
je šokované událostí: Učitel
Arnold Maager je usvědčen
z vraždy své pohledné žá-
kyně. Dle všeho to vypadá,
že dívka byla těhotná a ot-
cem dítěte měl být on. (dts)

KARTÁŘKA RADKA

Zavolejte na 
906 70 60 70 

nebo mi 
pošlete SMS 

ve tvaru 
72EUZ a svůj 

dotaz na číslo 
904 30 55

TAROTUČTENÍ Z 
Kde najdete svou OSUDOVOU LÁSKU?

JE TO TEN PRAVÝ?
Zeptejte se karet!

Pište SMS ve tvaru 54BPX 

a vaše datum narození 

na číslo 904 30 46

vás o ruku?
Pozádá

Rak 22. 6. – 22. 7.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Beran 21. 3. – 20. 4.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Štír 24. 10. – 22. 11.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Ryby 21. 2. – 20. 3.
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V Á Š  D E N N Í

HOROSKOP

Planety se starají o  to, aby 
se kolotoč vašich povinností 

točil rychle. Kvůli tomu jste po celém 
týdnu tak unaveni, že nemáte náladu 
cokoliv dělat.

Pokud jste si na sobotu na-
plánovali vyčištění svého do-

mova od věcí, které jsou staré anebo 
nepotřebné, je to dobré rozhodnutí. 
Tak s chutí do toho!

Máte touhu po harmonickém 
chodu událostí. Pokud se toho 

nepodaří dosáhnout, sáhněte po pěk-
né knize a najděte si klidné místo. Do-
čerpáte si tak energii.

Jaro vám vlilo do žil spoustu 
energie, i dobré nálady máte 

na rozdávání. Vychutnejte si proto 
volný den a vyrazte někam ven. Je to 
báječný relax.

Vaše rýpavá a  vztahovačná 
nálada se projeví v plné síle. 

Budete přebírat každé slovo ze všech 
stran a analyzovat každé tvrzení, které 
dnes uslyšíte.

Jste unavení a  rozladění po 
náročném týdnu. Kvůli plane-

tám nebude ani ten příští o moc lepší. 
Buďte na sebe hodní a vymyslete si ně-
jaký hezký program.

Využijte sobotu pro setkání 
s  přáteli  Poslední dobou na 

sebe nemáte čas. Když se lidé nese-
tkávají, vede to k pozvolnému odcize-
ní a to by byla škoda.

Organizace a  přípravy jsou 
přesně to, v čem se budete vy-

žívat. Oceníte to především při pláno-
vání výletu, stěhování nebo úpravách 
domácího hnízdečka.

Cítíte se nejlépe, pokud vyra-
zíte do přírody. A je vám jed-

no, jestli míříte na vlastní chatu či do 
horského penzionu. Hlavně ať je tam 
čerstvý vzduch.

Někdo ve vašem okolí se bude 
snažit, abyste se stali doslova 

loutkou v jeho rukou. Musíte rozlišo-
vat, kdy lidé potřebují pomoc a  kdy 
vás jen zneužívají.

Ani během volna nedokážete 
zpomalit. Není se čemu divit, 

váš život je dynamický a  tempera-
mentní je i způsob vašeho odpočinku. 
Volte si aktivní relax!

Vy a  vaši blízcí máte zcela 
rozdílné pohledy na mnoho 

věcí a protože nikdo z vás nechce po-
slouchat ty druhé, připravuje se dost 
explozivní atmosféra.
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