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Poklady buddhismu z Afghánistánu
Kultura Afghánistánu je prastará a rozmanitá. Patří
k ní různá náboženství, mezi nimi buddhismus.
Ve spolupráci s afghánskými státními institucemi
a českou armádou vystavuje Národní muzeum
unikátní sbírku nedávných nálezů buddhistických
artefaktů z oblasti Mes Ajnak.
Unikátní předměty z Národního muzea Afghánistánu se zapůjčují do zahraničí jen výjimečně.
Vedení Národního muzea dojednávalo zápůjčku
přímo v Kábulu, do kterého se dopravovaly vojenskými speciály společně s českými vojáky, kteří též
zajišťovali jejich bezpečí. Otevření výstavy předcházely tři roky náročných příprav a jednání.
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Historie i současnost

„Výstava je nejen unikátní prezentací vzácných
předmětů, ale též poctou všem, kteří v Afghánistánu sloužili a někteří i položili životy, aby zachraňovali jiné, ale též pomáhali chránit poklady
světového kulturního dědictví, které byly kriticky
ohrožené,“ říká generální ředitel Národního muzea
Michal Lukeš.
Národní muzeum připravilo expozici a zároveň
vystavené předměty pomohlo zachránit. V jeho
restaurátorských dílnách se přivezené artefakty
restaurovaly a byl u nich proveden materiálový
a technologický průzkum.
Výstava Afghánistán – zachráněné památky
buddhismu představuje buddhistické předměty
zejména z lokality Mes Ajnak, která se nachází
v provincii Logar, kde od roku 2008 působí také
samostatný český provinční rekonstrukční tým.
Jedná se o jedno z nejbohatších světových nalezišť
měděné rudy a za účelem obnovení těžby zde byl

v roce 2009 zahájen mezinárodní záchranný archeologický výzkum, kterého se zúčastnil i pracovník
Archeologického ústavu AV ČR Jiří Unger.

Motorka atentátníka

Podstatná část výstavy je věnovaná tradici afghánského buddhismu. Návštěvník spatří hliněné
či kamenné sochy, sošky a plastiky Buddhů a bódhisattvů, které vynikají detailním zpracováním.
Představu o náboženských rituálech si návštěvníci udělají také pomocí modelu buddhistické
stúpy, která obvykle slouží jako veřejné místo klidu
a míru k meditaci. Kromě množství soch a plastik
jsou k vidění i luxusní předměty, jako například
zlaté šperky, pozlacené stříbrné mísy, keramické
nádoby nejrůznějších tvarů nebo zlaté a stříbrné
mince.
Starodávné artefakty doplňují předměty ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha. Návštěvníci se tak setkají v jedné vitríně například
s ukázkami dávných zbraní vedle moderní vojenské helmy nebo granátu. K vidění je i motocykl,
za jehož řídítky seděl sebevražedný útočník z hnutí Tálibán, kterého svou pohotovou reakcí čeští
vojáci včas zneškodnili.

Atentátník na této motorce zabíjet nestihl

Petr Jan Vinš
Foto: archiv

Hercule Poirot jako bájný rek Herkules
Svérázný belgický detektiv nikdy
nezklame. Jeho autorka Agatha
Christie mu nadělila vlastnosti,
kterými získává čtenáře, diváky
i posluchače. Však jeho případy byly mnohokrát zfilmovány
a knihy se tisknou po celém světě. Ani na zvukových nosičích se
tento chytrý džentlmen neztrácí.
Je hrdinou rozhlasových adaptací a nejeden z herců přivítá,
může-li mu propůjčit svůj hlas.
Co nás tolik přitahuje k malému, zaoblenému pánovi? Jistojistě jeho džentlmenství a noblesa. Především se malý Belgičan
za žádných okolností nepovyšuje nad ostatní, on jen pozorováním a důslednou dedukcí
jde k pramenu věci – ke zločinci. Přitom si dokáže dobře
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udržet respekt. Je
osobnost. Umí naslouchat, věci dávat
do souvislostí, třeba
i zcela nečekaných,
stává se moudrým
rádcem nešťastníků. Lumpové si
na něho nepřijdou.
Tomuto detektivovi není radno lhát.
A přesně takový je slavný detektiv v souboru dvanácti povídek, v nichž řeší tucet případů,
které hodlá objasnit před odchodem do důchodu. Vše začalo nevinně. Oxfordský profesor
Burton, který slavného detektiva navštěvuje, při jedné debatě
zpochybní Herculovo jméno. Nezdá se mu, že tento kulaťoučký,

noblesní pán nese
jméno mytického
siláka, jemuž není
pranic podobný.
Proto detektiv přijme výzvu a rozhodne se vyřešit
dvanáct úkolů hodných svého jména.
Jak to dopadne,
můžeme předjímat,
ale mnohem lepší je zaposlouchat se do audioknihy Herkulovské úkoly Hercula Poirota. Čte
je Ladislav Frej a svým hlasem nás
vtáhne hravě do děje. Jen těžko se
dá uniknout od příběhů, jež trvají
na mp3 téměř deset hodin. Vydal
v roce 2015 Kristián s. r. o. ve spolupráci s S Pro Alfa CZ a. s. (red)
Foto: archiv

Ďábelský
Jeremy
Pokud člověk chce mít dokonalý
přehled o vyráběných vozech, zejména těch adrenalinových, strastech ledních medvědů, či trucštajfech Evropské komise, dobře
ví, že v The Sunday Times najde
sloupek Jeremyho Clarksona.
Pokud je člověk stejně postižený motoristickou vášní, ostrým humorem, střízlivým názorem na současný svět a starostí
o ekologii jako náš Jeremy, má
v Čechách trochu problém. Anglický nedělník je nám platný jako
zmrzlému kabát.
Jenže kde jinde si opatříme naprosto nezbytné, fundované informace o migrujících žabičkách
či plnokrevném dvanáctiválci,
který se prý mění podobně jako
Tyranosaurus rex?
Však sokol stěhovavý, rexův potomek, je bezesporu
nádherný pták. To
mě přivádí slovy Jeremyho Clarksona
k jeho titulu Ďábelská jízda, kterou
v překladu Aleše Drobka vydalo
vloni nakladatelství Dokořán.
Autorova v pořadí čtvrtá
u nás vydaná a opět naprosto
nedostižná publikace obsahuje nedělní sloupky Timesů z let
2011–2013. Z motoristického
hlediska jsou zdánlivě naprosto pasé. Vždyť v nich Clarkson
svým nezaměnitelným stylem
hodnotí modely mnohdy už notoricky známé, či šlechtice, které pravděpodobně my ostatní
v životě ani nepohladíme. Jenže
díky Jeremymu se posléze velmi
dobře dozvíme, že Ferrari 458
Italia bylo stejně lepší…
Přestože informace o tom,
odkud stříká adrenalin při krocení Aston Martin Vanqish, je
pro některé velice podstatná,
nepřekoná vtip a moudrost
v rebelantských sloupcích obsažený. Neomrzí. Pokud člověk
problém vyřeší, zažívá blahý pocit, úlevu. Když se k tomu ještě málem umlátí smíchem, je
to fajn. Ale dokáže-li se poučit
a zamyslet (nepovinné), pomáhá to i ledním medvědům, což
je nezanedbatelné pro všechny.
Právě proto nás tento publicista
a moderátor neustále fascinuje,
což mě volně přivádí ke zprávě
pro některé velmi zarmucující:
stahování z kůže a čtvrcení Jeremyho Clarksona se prý odkládá
na neurčito.
Karel Semelka
Foto: archiv

