knižní tipy

Co se děje se světem?
k pěstování, rostlinám a půdě vůbec, co všechno člověku péče o ně dává (aniž by si to
uvědomoval) a co mu naopak absence této „nutnosti“ se o něco takového starat vzala.
Jak ukazuje, na zahradu, jakožto svébytný fenomén, lze pohlížet z mnoha perspektiv –
Cílek si vybral úhel psychologický, kde se zaměřil na vztahy (zahrada – člověk), vzájemné
obohacování, přičemž zmiňuje významně pozitivní vliv na zdraví a psychiku (jako příklad
zde posloužil třeba Franz Kafka, který ve snaze o uzdravení ze své nemoci vyhledával
výpomocnou práci v zahradnictví), dále historický, kde se věnuje historii zahradničení
– takřka od pravěku přes Vergilia až do dnešních dnů, kdy upozorňuje na zahrádkaření
jako na jednu z mála věcí, ke které se budou muset lidé znovu vracet a budou muset jí dát
zpět takový smysl jako dříve, neboť ono pěstování čehokoliv pomůže jednoduše jednoho
dne přežít. A to nejen prostřednictvím toho, co si vypěstuje, neboť zahrada dává životu
určitý řád a smysl, který dnes často chybí (a chybět mu bude v postkonzumní společnosti
ještě víc). Říkám si, že Cílkovo téma by zcela bez problémů vydalo na mnohem obsáh‑
lejší práci; snad se jej někdo ujme a napíše o zahrádkaření rovnou celou knihu, ale v tuto
chvíli jsem ráda aspoň za několik těchto stran. Bylo by ovšem hezké, kdyby i toto krát‑
ké, avšak naléhavé zamyšlení vedlo u nás ke změně myšlení a přístupu k zahrádkaření
a zahrádkám, k obrození zahrádek a zahrádkaření, a ještě navíc přimělo ty, kdo se snaží
o jejich likvidaci, aby v tom přestali. Což je možná už trochu moc velká naivita, ale roz‑
hodně by to mělo smysl.
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

Zbývá asi už máloco, k čemu by se geolog, klimatolog, pedagog
a spisovatel Václav Cílek nevyjádřil. Nicméně kdyby se nevy‑
jadřoval, cosi by nám chybělo, neboť autorů a vůbec lidí jako on,
totiž takových, kteří vidí realitu jinak a ještě neváhají si průběžně
ukládat na bedra onen sisyfovský úkol – totiž apelovat na vše
ignorující spoluobčany – je dnes jako šafránu a jsou nám třeba.
Už proto, aby (aspoň těm méně lhostejným a vnímavějším)
neustále před očima aspoň čas od času čněl jejich varovný prst.
Cílkovy postřehy, připomínky a zamyšlení jsou právě takovým
varovným znamením, byť velmi jemným a tichým, vždycky však nanejvýš příhodným
a hlavně potřebným. Cílkovi nechybí schopnost prohlédnout až mezi nejspodnější tenká
přediva současných problémů a pak prostě, leč důrazně ukazovat, že je důvod, proč být
znepokojen současným děním v naší kultuře a společnosti. Svá znepokojení tentokrát
shrnul v knize Co se děje se světem? – Kniha malých dobrodiní v časech velké proměny
země (Dokořán).
Kniha je rozdělena na tři části; ve dvou se autor věnuje klimatu, migraci atd., zmíním
tady však tu nejobsáhlejší a asi také pro nás nejzajímavější, totiž tu první – RES RUSTICA
BOHEMICA, která pojednává o fenoménu zahrádkaření. Nedejte se ovšem zmýlit, není
to prostý exkurz do specifik a zvláštností českého (zbytečně dnes tak často haněného)
zahrádkaření. Cílek jde ve své eseji hloub a zamýšlí se svým typickým stylem o vztahu

Když špion píše o špionech
Každopádně popisy sledování, matení stop, nenápadných znamení i využívání
technologie (přece jen trochu mrazí z toho, že si někdo může tak snadno zjistit, na
kterých internetových stránkách jste poslední dobou byli) mezi agenty různých tajných
služeb jsou tím nejzajímavějším na celém románu. Samotný děj je totiž vystavěný dost
klasicky, kniha, slušně a rutinně napsaná, nepřináší žádná zvláštní překvapení a chví‑
lemi je až moc popisná a zdlouhavá. Hlavním hrdinou je agent MI6 Thomas Kell,
čtyřicátník zklamaný po rozvodu a po odstavení z dosavadní služby, kde plnil úlohu
jakéhosi obětního beránka po chybě kolegy. Přesto se mu opět ozve jeho šéfová Amelie
Leveneová, šarmantní padesátnice, a osloví ho s novým úkolem – jeho kolega a přítel
Paul Wallinger zahynul při pádu letadélka nedaleko Turecka, kde právě působil. Byla
to nehoda, nebo ho chtěl někdo zabít? Zároveň je jisté, že někudy unikají důležité infor‑
mace – tajné služby mají bezpochyby někde ukrytého zrádce („krtka“, jak se tady říká),
a je třeba ho odhalit. Mohl jím být sám Wallinger, za kterého by Kell donedávna dal
ruku do ohně? Nebo ho odstranil někdo, komu přišel na stopu? Třeba nadějný mladý
agent Ryan Kleckner? Kell vyráží do Istanbulu, kde nachází nejen řadu problémů k ře‑
šení, ale také se tu k vlastnímu překvapení zamiluje do atraktivní Wallingerovy dcery
Rachel. Věřit se ovšem v téhle branži nedá nikomu…
MARTINA OPLATKOVÁ

Skot Charles Cumming (1971), původně absolvent lite‑
ratury na Edinburské univerzitě, pracoval několik let jako
agent britské tajné služby MI6. Po skončení kariéry špiona
se vydal na dráhu spisovatele thrillerů z prostředí, které
tak dobře zná. V češtině už vyšel jeho román Cizí země
a nejnověji dva roky staré Ruské kolo (přeložil Pavel Kol‑
mačka, vydal Vyšehrad). Čtenář se tak může dohadovat, na‑
kolik odhaluje Cumming skutečné taktiky britských tajných
služeb, a nakolik fabuluje ve snaze zaujmout čtenáře. Je
přece nepravděpodobné, že by nabízel budoucím kandidátům špionáže recepty.
Je skutečně nejlepším místem na západní polokouli, pokud se chcete nepozo‑
rovaně ztratit sledujícím, londýnský obchodní dům Harrod’s? Nechávají si opravdu
agenti zprávy v „mrtvých schránkách“, které může představovat třeba vyřazená
splachovací nádržka na WC v restauraci? A stačí u agenta, o kterém máte pocit, že
je zrádce a hraje to na obě strany, dostatečně sledovat, ve které dny nosí kravatu,
abyste podle tohohle tajného znamení poznali, s kým spolupracuje a co se chystá
provést? Možná ale všechny tyhle způsoby agenti dobře znají a ty skutečně tajné
nikde neprozrazují, kdo ví.

Romeo a Julie ve světě financí
jednoho oběda a nezapomenutelné noci se rozhoří plamen nepřekonatelné přitažlivosti
a lásky, kterou ani jeden z nich nečekal. David a Natalia se však pohybují na tenkém ledě
rodinných tajemství, která co chvíli hrozí, že je utopí. Obhájí si svou lásku proti všem? A co
se stane, až Natalia zjistí, že ji chtěl David původně jen sprostě využít ve svůj prospěch?
Prozradí román Nepřátelé a milenci. Autorka Simona Ahrnstedtová, Švédka s českými
kořeny, přináší nový vítr do severské literatury. Po letech krvavých mrtvol a neotřelých
detektivů je tu napínavý román se spletitou zápletkou, plný intrik, touhy a neodbytného
sexuálního napětí, jež zhusta vykrystalizuje v akci. Nepřátelé a milenci (přeložila Irena Ly‑
sáčková, vydala Metafora) jsou koktejlem příjemně namíchaným z rozdílných charakterů,
s hrdiny, s nimiž byste dokázali ve skutečném světě žít a bojovat za jejich přízeň. Autorka
nešetří ani erotikou a jemně zapracovanými sexuálními scénami, které dodávají napínavé‑
mu příběhu svěžest a pravdivost. Román ze světa švédského vysokého finančnictví zaujme
a pobaví všechny, kteří čtou rádi o lásce a s chutí fandí nespravedlivě pronásledovaným.
HELENA HERYNKOVÁ

Nenávist, láska, stará rodinná zrada, ale i tajemství, jež měla zů‑
stat navěky skryta, se snoubí v milostném příběhu o zakázané
lásce. Natalia je jednou z nejtalentovanějších firemních poradkyň
finančního světa. Rodina od ní očekává, že bude rozumná a pro‑
vdá se za někoho z vhodných společenských kruhů. Natalia je
však rozhodnuta nejdříve ukázat svému despotickému otci,
jenž vládne rodině pevnou rukou, že i jako žena umí proplouvat
světem vysokých financí, možná v mnohém i ladněji než muži.
David je nelítostným hráčem na finančním trhu. Přes dělnický
původ se pílí a neústupností vyšvihl na přední příčky pomyslného společenského žebříč‑
ku a stal se jedním z nejbohatších švédských finančníků. Aby dosáhl svého, dokáže využít
všech prostředků včetně šarmu a schopnosti vemlouvat se do přízně, zejména žen. Nyní
potřebuje na svou stranu získat jednoho člena nenáviděné rodiny De la Grip, aby dokon‑
čil svůj nejnovější plán. A vědom si svého umu, vybere si pro lest právě Natalii… Z jiskry
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