knihy
Klaustrofobie
života na ostrově

Spatřit srdce Brd
Brdy se otevírají lidem po téměř devadesáti
letech. Je dobré něco se o nich dozvědět.
I proto vznikla výpravná publikace autorského
kolektivu v čele s Václavem Cílkem Střední
Brdy – hory uprostřed Čech. Kniha vypadá
jako fotoalbum – formou i obsahem. Můžeme
jí listovat a prohlížet řadu snímků a ilustrací,
které doplňují texty nabité informacemi.
Ve třech částech se dozvíme mnohé o horách jako takových, o místní flóře a fauně a samozřejmě o stopě člověka v tomto
kraji. Historie začíná v pravěku a zachycuje
všechna období do dnešních dnů. Je víc
než zajímavé, že uprostřed zalidněné oblasti
středních Čech leží území, jež se tak trochu
podobá Šumavě. Na rozdíl od ní však v sobě
skrývá tajemné až zlověstné tóny, odlesk řádění dávných lapků.
Pomalu sto let tuto oblast kromě vojáků
a lesníků navštívilo jenom pár lidí. Na okraji
dnes už bývalého vojenského újezdu se tyčí

Kniha o mamince
Vzpomínkové knihy na
oblíbené herce trpí velmi často jednou nebo
druhou nemocí. Tedy
otevřeností, často až
bulvárního charakteru, nebo suchopárným
soupisem rolí bez jakékoli emoce. Scénografka Kristina Novotná
svou knihu Setkávání s Irenou Kačírkovou, jejími přáteli, nepřáteli a jinými
zvířaty neuspěchala. Dlouho přemýšlela
a cizelovala text, který se mi zdá mezi
současnými díly podobného druhu až nepatřičný.
Autorka nepoužívá krátké, úsečné věty,
aby ve zkratce popsala skutečnost, naopak
je v rukopise znát její láska k mateřštině.
Čtenářům křehce přibližuje svět své maminky, divadelní a filmové herečky Ireny
Kačírkové. Mnohdy odhaluje často i nepříjemné vzpomínky, ale čtenář nemá pocit,
že hlavní hrdinky tzv. šmíruje.
Knihu lze s dobrým pocitem doporučit
především milovníkům této talentované
herečky a zájemcům o český divadelní svět
druhé poloviny dvacátého století. Vlastním
nákladem vydala autorka v roce 2015.

(jin)
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tři bájné vrchy – Plešivec, Žďár a Třemšín. Jako
kdyby střežily většině z nás dlouho zapovězené
srdce Brd.
Dřív než vyrazíme do brdských lesů, které
se po tak dlouhé době otevřely veřejnosti,
můžeme daná místa poznat prostřednictvím
podrobného pohledu autorů publikace, kteří
v úvodu odhalili svůj záměr: „Snažili jsme se vytvořit knihu, ve které malé děti mohou listovat
a prohlížet si obrázky a větší děti a dospělí číst.“
Obsáhlou knihu vydal Dokořán na sklonku roku
2015.
(jas)
Foto: archiv nakladatelství

Malíř, který
neudělal díru
do světa
Žil nežil jeden malíř z Västenbrottenu… Ano, přesně o tom
celém je kniha Torgny Lindgrena Klingsor, v níž představuje světu fiktivního
švédského malíře, samouka. Údajný umělec měl
jediný cíl – dokonale ztvárnit křivou sklenici,
kterou nalezl při kácení stromů v lese na pařezu.
Právě ona sklínka se stala jeho inspirací, to ona
rozhodla, že nebude těžit dřevo, ale malovat.
Po pečlivé domácí přípravě, během které absolvoval dva kurzy malování po internetu, vyrazil
samouk do světa.
Autor puntičkářsky sleduje každý krok nadaného výtvarníka, ukazuje jeho cestu k malířskému
plátnu. Vyzdvihuje především umělcovu skromnost, s níž se za všech okolností drží v pozadí.
Dokonalá jiskřivá fikce umožňuje autorovi dělat si tak trochu legraci sám ze sebe i z ostatních
umělců vůbec. Ukazuje, že přes okázalé popisy
a honosná označení zůstane křivá sklenice křivou
sklenicí. A stejně to chodí v jiných oblastech. Díky
metodě, kterou autor použil, předkládá čtenáři
vážná témata s příhodnou nadsázkou. Vydal Host
– vydavatelství v roce 2015 ve svěžím překladu
Zbyňka Černíka.
(jas)

Dětství bez olivovníků
Vzpomínky na dětství bývají
krásné i bolestné zároveň. Stejně to vnímá režisér a scenárista
George Agathonikiadis, který
dlouho váhal, než se pustil do jejich sepsání. Do Čech přijel v necelých dvou letech z Řecka a vyrůstal v Brně se svými prarodiči.
Dědečkovi a babičce se stýskalo
po vlasti, nikdy si neosvojili češtinu a čekali na okamžik, kdy bu14

dou moci domů. Žili pro svého
vnuka, vychovávali ho a zároveň
v něm udržovali plamínek hrdosti na to, že je Řek.
Nyní nám někdejší malý kluk
vypráví v knize Na Moravě
nekvetou olivy příběhy drzé
i milé, plné něhy a lidskosti. Tak,
jak se zakotvily v jeho vzpomínkách. Představuje své kamarády,
s nimiž lumpačil, vzdává hold
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moudrosti vlastnímu
dědovi i milým sousedům, rodičům spolužáka, kteří tu a tam
zastoupili jeho vlastní
a v mnohém pomohli.
Dozvíme se, jak to
bylo těžké pro řecké
děti, které se po občanské válce v počátku
padesátých let ocitli
v naprosto neznámém prostředí a v jazykové i sociální izolaci.
Přesto nejde o čtení pesimistic-

Skotský spisovatel
Peter May svým fanouškům předkládá
jeden propracovaný
příběh za druhým
– a vždy se odehrávají na zvláštních
místech. Po uchvacující trilogii z ostrova Lewis (Skála,
Muž z ostrova Lewis a Šachové
figurky) otvírá románem Ostrov Entry další z případů, v nichž vyšetřovatel zločinu odhalí nejen pachatele,
ale i vlastní minulost.
Opět se potkáme se zarmouceným hlavním hrdinou, což je pro
autora typické. Vykořeněný Simon Mackenzie se rozvádí s kolegyní z oddělení. Jejich sňatek byl
omyl, rozchod, který je neodkladný, nese hořce, žere se a hledá
vlastní chyby, nemůže spát. Právě
tehdy je povolán k vyšetřování
na ostrov Entry a věří, že práce
uvede jeho život znovu do poklidných kolejí.
V zálivu Svatého Vavřince na ostrově dlouhém tři a širokém dva
kilometry čeká na osmičlenný tým
stovka obyvatel a jeden mrtvý
– nejbohatší z nich. Hlavní podezřelou je manželka oběti, motiv
má jasný – žárlivost. Zdá se, že
půjde o rutinu. Jenže první setkání
Simiho s Kirsty zasáhne detektiva
jako blesk – on ji už viděl, určitě ji
odněkud zná. Od té chvíle za ním
v polobdělém spánku přicházejí
úseky ze života prapradědečka,
po kterém zdědil jméno a jenž
v polovině devatenáctého století
doplul z ostrova Lewis na americký kontinent. Osud předka detektiv zná z deníku, ze kterého
jemu a sestře v dětství předčítala
babička.
Napínavý příběh s mnoha zvraty a nečekanými událostmi patří
do řady promyšlených krimi románů. Přeložila Linda Kaprová a vloni
vydal Host – vydavatelství.
(jas)
Foto: archiv nakladatelství

ké! Řada epizod nás spíš
rozveselí, jsou plné humoru a poezie. Jedinečná forma dokládá autorovo filmové nahlížení
světa. Jednotlivé záběry
vypráví na přeskáčku,
stejně přece těkají naše
myšlenky, a čtenář je
musí jako korálky navázat do správného sledu. Vydaly Lidové noviny v roce
2015.
(jas)
Foto: archiv

