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DĚTSKÁ ETUDA V POLOVINĚ
DVACÁTÉHO VĚKU

Obyvatelé městečka si zvykli potkávat tu dvojici 
v křivolakých uličkách, kde se obvykle procházela jen 
hejna hašteřivých slepic a syčících hus. Odtud pak zpra-
vidla vycházeli na dlážděný chodník hlavní třídy – zava-
litý starý muž o holi a chlapec, nedávno odrostlý bato-
lícímu věku. Lidé, kteří z nedostatku jiného zaměstnání 
sledovali vše pozorněji, věděli, že první zastávkou na 
svažité maloměstské ulici bude pro ty dva výloha hodi-
nářství, kde lesknoucí se kyvadlo rokokových sloupko-
vých hodin odměřovalo dnem i nocí plynoucí čas. Fas-
cinován nepřetržitým pohybem časomíry stával chlapec 
dlouhé minuty před výlohou hodinářova krámku. Tady 
také dvojice zahajovala svůj denní rituál otázek a odpo-
vědí, stejně předvídatelný jako trasa jejich procházky.

„Jestlipak víš, kolik je právě teď hodin?“ bývala 
první otázka, kterou zde starý muž zpravidla zahajo-
val průzkum nedávno nabytých znalostí malého vnuka 
a současně vytahoval z náprsní kapsy ve vestě mohutné 
hodinky „cibule“. Společně pak zkoumali, zda obě ča-
somíry ukazují shodný čas. Chlapec úporně přemýšlel 
nad postavením hodinových ručiček a snažil se správně 
odpovídat na dědovy dotazy. Protože považoval svět 
malého městečka za zajímavý, a protože se mu společ-
né procházky líbily, sníval o tom, že správným určením 
času dokáže zastavit věčný pohyb kyvadla, a tím také 
plynoucí čas. 

Když byl čas právě probíhající hodiny a minuty 
správně určen, vydávala se dvojice na další cestu smě-
rem k dolní části městečka. Hlavní třída, jako koryto 
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nevelké, pomalu plynoucí říčky, protínala hořejší měs-
to, aby se pak dole rozšířila do rozlehlé, klidné hladiny 
náměstí. Uprostřed široké plochy maloměstského ryn-
ku byl temný ostrov mohutných starých stromů skrý-
vajících zdi barokního kostela, z něhož nad jejich ko-
runy vyčnívala jen kopule věže pobitá měděnými pláty. 
Dřevěné štíty několika obchodů po obvodu náměstí se 
stávaly předmětem dalšího testu. Se zaujatou námahou, 
vlastní jen dětskému věku, skládal chlapec ještě nedáv-
no neznámé znaky písmen v názvy, které opět vyvolá-
valy řadu otázek a vysvětlování společenského úkolu 
pekaře či řezníka. 

Lidé, kteří potkávali dvojici při dopoledních procház-
kách na chodníku obvykle poloprázdných ulic, uctivě 
zdravili starého pána a někdy se zastavovali na pár slov, 
zatímco chlapec již luštil názvy obchodů o dům dál. Na 
protilehlé straně opouštěla ulice náměstí podél mohut-
né zdi staré radnice a brzy se mezi posledními domky 
a zahradami měnila ve výpadovou silnici. Sevřena to-
polovou alejí směřovala pak uprostřed roviny malých 
políček k mostu přes nedalekou velkou řeku. Tudy po-
malu procházel starý muž, opírající se o hůl, s chlap-
cem, který se už těšil na řeku, na vyhlazené kameny, 
na tajemné víry pobřežních tůní, kam vhazoval kousky 
suchých větví, a sledoval, jak se bezmocně točí v kru-
hovém pohybu vody. Měl velice rád dlouhé procházky 
po navigaci mohutného toku, po úzké pěšině vyšlapa-
né podél kamenitého břehu, lemovaného pásy obděla-
ných polí. Předbíhal svého o tolik pomalejšího společ-
níka až k místu, kde pod malým můstkem ústila zpět do 
řeky bezejmenná strouha, navracející mateřskému toku 
vodu, kterou lidé kdysi několik kilometrů proti proudu 
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odvedli, aby poháněla městský mlýn. Odsud se mezi 
řadou topolů otvíral pohled na vysoké, hranaté budovy 
cukrovaru, na mohutné komíny, které jako věže novo-
dobé pevnosti zaujaly své místo na vyvýšené terénní 
vlně nedaleko říčního břehu. 

Odtud zpovzdálí pozorovali – děd i vnuk – naplně-
né bílé pytle, opouštějící obrovská vrata tovární haly 
v pravidelných rozestupech na běžícím pásu trans-
portéru. Sledovali tichý běh gumového pásu vysoko 
nad zelenými loukami až k říčnímu přístavu, kde vra-
cející se pás transportéru vrhal bachratá těla pytlů na-
plněných cukrem do otevřeného jícnu nákladní lodě. 
Podél zarostlého koryta staré strouhy se pak vraceli, 
nasyceni vůní bahnité vody, obloukem zpět k horní-
mu městu, provázeni ostrým sykotem páry z ventilů 
rafinérie. Na poslední zastávku se chlapec těšil snad 
nejvíc. 

V ohybu silnice, zvedající se zvolna od posledních 
domků vzhůru k hlavní bráně cukrovaru, tiskl starý 
pán zvonek po straně mohutných, nahnědo natřených 
vrat, uzavírajících vchod do průjezdu patrového domu. 
Nahoře nad vchodem se pohnula záclona, v okně se 
mihla tvář a za chvíli je již vítal ženský hlas zpoza poo-
tevřených vrat tmavého průjezdu: 

„Jen pojďte dál, káva bude hned a bábovku mám 
pro vás už připravenou.“ 

Chlapec se nestaral o pozdravné projevy dospělých 
– ostatně vždy stejné – a dunivé zvuky kroků, prová-
zené údery hole na starém dřevěném schodišti, už ani 
neslyšel. Proběhl průjezdem a zmizel mezi hustými 
keři, za kterými by návštěvník očekával rozsáhlou za-
hradu. Místo květinových záhonů tu však byl travnatý 
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pozemek, obehnaný kamennou zdí, se smuteční vrbou 
uprostřed, o jejíž kmen se opíral nejvyšší z necelé dva-
cítky zčernalých náhrobních kamenů. Některé jen le-
žely na boku malých, zarostlých pahorků, jiné dosud 
vztyčeny, odolávaly času. Okouzlen, dotýkal se chlapec 
tajemných vlnovitých znaků, vrytých v rovných řadách 
do hladké plochy kamene. Vyptával se již dříve a dově-
děl se, že je to písmo, jména lidí, kteří již dávno umřeli. 
Bylo mu ovšem jasné, že je to docela jiné písmo než-
li to, které se učil číst na dřevěných štítech obchodů, 
nebo doma na stránkách obrázkových knížek. Trochu 
mu vadilo, že tohle zvláštní písmo neumí přečíst, ale víc 
než to jej trápilo, že si nedovedl představit, jak dlouho 
už tady ti zemřelí lidé leží, zahrabáni hluboko v zemi. 

Když se vyptával, řekl mu děda, že je to už víc než 
sto let od doby, kdy tu někoho pohřbili naposled. Byl 
by se o tom všem rád dověděl ještě víc, ale něco – sám 
by nesvedl říci, co to bylo – mu napovídalo, aby se již 
dál nevyptával. V temnotě večera, dříve než usnul, sna-
žil se pak usilovně srovnat čas stovky roků s pravidel-
ným chodem kyvadla a pohybem ozdobných ručiček 
ve výloze hodinářova krámku. Navzdory téhle nejas-
nosti, nebo snad právě kvůli ní, jej to podivné místo 
přitahovalo a vábilo. Skryt v přítmí až k zemi splýva-
jících vrbových větví, pod nakloněným kamenným tě-
lem velkého pomníku, prožíval sám dobrodružství hr-
dinů knih, které mu předčítali před spaním. Mohutný 
kámen se stával skálou, na které sídlil bájný pták Noh, 
větve vrby byly divokou džunglí plnou nepředstavitel-
ného nebezpečí. Mocný proud dětské fantazie, pozdě-
ji již nedosažitelný ráj mysli, bloudící libovolně v pro-
storu i čase známého anebo zatím jen tušeného světa, 



11

oživoval mu pohádkové scény minulosti a do šedivé 
nicoty odsouval málo vzrušující přítomnost. Jen nerad 
a s dlouhými protesty opouštěl – nikdy hrou zcela ne-
nasycen – tajemné místo nádherného snění.

Minula zima, kterou chlapec trávil ve městě u rodi-
čů. Slunce opět vysušilo stezku podél říční navigace, 
ale starý pán s vnukem teď vycházeli jen zřídka. Chla-
pec si všiml, že lidé, kteří je potkávali, se teď s nimi 
nikdy nezastaví, a neuniklo mu ani to, že někdy rychle 
přecházejí na druhou stranu ulice, aby se jim vyhnuli. 
Později, když slunce rozpálilo krajinu do žhavého léta, 
ustaly jejich vycházky nadobro. Chlapec si teď hrával 
na uzavřeném dvorku a přemýšlel o tom, proč dědovi 
tolik vadí žlutá páska na rukávu a hvězda, kterou nosil 
na klopě. Snad – říkal si – snad je to něco jako šála, kte-
rou on sám neměl rád a kterou jej nutili nosit v době 
zimních dnů. Přemýšlel o tom a zdálo se mu, že našel 
řešení. „Až budeme venku,“ navrhl dědovi „mohl bys 
ten kabát s páskou a hvězdou svléknout a strčit do taš-
ky, ve které bys měl připraven jiný.“ Byl potěšen, když 
se děda smál, ale cítil, že ve smíchu, který se mu poda-
řilo vyvolat, je přimícháno něco nedobrého. Přemýš-
lel o tom dál a vzpomněl si, jak se jim lidé v poslední 
době vyhýbali. Uměl již docela dobře rozlišovat mezi 
pohádkovými příběhy z knížek a světem, kde se věci 
děly „doopravdy“. Teď jej ale napadlo, že zlý čaro-
děj z pohádek, o kterém se mu někdy zdálo, možná 
opravdu nežije jen v pohádkách a předsevzal si, že se 
na tuhle možnost důkladně vyptá. Dřív než k tomu na-
stala vhodná chvíle, přijela však matka z města a chla-
pec se dověděl, že zítra ráno musí děda odjet. Byl tím 
velice zaražen a ještě víc pak tím, když viděl dospělé 
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plakat. Tohle dosud nezažil a zdálo se mu, že to k nim 
vůbec nepatří. Nakonec mu z toho všeho bylo také ve-
lice smutno a sám ve tmě ložnice naříkal tiše do polštá-
ře. Už teď se mu stýskalo po procházkách, po vlnách, 
rozbíhajících se do kruhů poté, když do vody vhodil 
kámen, po dřívkách, plujících pod můstkem v proudu 
strouhy. Z toho všeho teď určitě nic nebude, když dě-
deček musí najednou odjet. 

V týdnech, které následovaly, zvykl si chlapec tu a tam 
vyklouznout z domu, proběhnout nevelkou vzdálenost 
k zákrutu silnice, kde stál dům s dvoukřídlými, nahně-
do natřenými vraty. Když se natáhl na špičky, dosáhl 
již na zvonek a pak jen čekal, až mu pootevřená veřej 
uvolní vstup do tajemné říše starých pomníků vzadu 
na zahradě. Jinam chodit nesměl a vlastně jej ani ne-
napadlo, že by se sám mohl vydat na delší procházku. 
Tady, ve stínu staré vrby, byl docela spokojen, přemýš-
lel o všem, co se doslechl z hovoru dospělých, a ne-
spěchal zpět, dokud jej nezavolali k jídlu nebo spánku. 
Nikdy se zcela nenabažil osamělých her mezi trávou 
zarostlými pahorky, nesoucími na svých hřbetech vel-
ké, tmavé kameny. Vyptával se ovšem, kdy se děda vrá-
tí, a zajímalo jej, kam a proč vlastně musel odjet. Dově-
děl se, že město, kde teď děda bydlí, se jmenuje Terezín 
a zvuk toho jména se mu docela zalíbil. Nechtěli mu 
však říct, kdy se děda odtamtud vrátí, jestli to už bude 
tohle, nebo až příští léto. Když pak naléhal, viděl, že 
jsou všichni ještě víc smutní. 

Během zimy chlapec vyrostl. Naučil se – zatím jen 
pomalu – plynule číst. Těšil se, jak to zjara předvede 
dědovi, který jej první učil rozeznávat písmena na ští-
tech obchodů. Pokoušel se to vysvětlit dospělým, ale 
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ani to nedopadlo dobře. Přemýšlel o tom, proč jim při 
tom vždycky tečou slzy, a těšil se tedy raději jen sám 
pro sebe. Říkal si, že dospělí nic nevěd a že se děda už 
jistě brzy vrátí, protože se přece bude chtít přesvědčit, 
jestli on nezapomněl nic z toho, co kdysi společně ob-
jevovali. Opakoval si zatvrzele, jak vypadá smrk a jak 
borovice, jak se poznají stromy podle listů a obilí pod-
le druhu klasu. Těšil se pak ještě víc, protože věděl, že 
si to všechno pamatuje, že nezapomněl nic z toho, co 
jej děda kdysi naučil: že už není tak malý chlapec a že 
ví a zná spoustu nových věcí. Teď už také věděl, že je 
válka a že zvuk sirény, houkající ještě mnohem hlasitěji 
než tovární píšťaly cukrovaru, znamená rychlý běh po 
schodech do sklepa. 

Přestože tohle všechno bylo ve městě nové a zají-
mavé, stejně se těšil na jaro. Když jednou po náletu 
vyšli opět ze sklepa, vypadalo to na ulici úplně jinak 
než obyčejně. Na chodníku, i tam kde jezdily tramvaje, 
ležely střepy rozbitého skla a vzduch byl plný prachu 
z pobořeného zdiva. Druhý den mu pak matka ozná-
mila, že letos pojede ven mnohem dříve. Nezdržel se 
a vyptával se, jestli už také přijede děda. Byl zklamán, 
když mu řekla, že ještě ne, ale všiml si, že tentokrát vů-
bec neplakala. Z toho pak usoudil, že se děda přece jen 
brzy vrátí. 

Ve venkovském domku bylo zatím stále ticho. Chla-
pec si zase hrával na dvorku, ale vůbec jej to nebavilo. 
Kdykoli k tomu dostal příležitost, utíkal navštívit ta-
juplný svět zahradního hřbitůvku. Jeho hry se teď dost 
změnily a pohádková dobrodružství, která si pamato-
val z knížek, ustoupila jeho vlastní představě váleč-
né reality. Ve stínu tmavých těles pomníků stavěl 
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z kamenů a písku opevnění proti útočícímu nepříteli, 
který se urputně snažil dobýt valy jeho pevnosti. Obra-
na však byla pevná a útočník byl vždy odražen. Do-
cela naráz přišlo pak odpoledne, kdy hra byla přeru-
šena. Vzduchem se nesl zvuk továrních sirén a venku 
na ulici uslyšel hlasy mnoha lidí. Protáhl se keřovitou 
hradbou skrývající hřbitov a první, čeho si všiml, byly 
dokořán otevřená vrata. A to tak, jak to ještě nikdy ne-
viděl. Temným tunelem průjezdu bylo vidět na silnici, 
jindy tichou, teď najednou plnou lidí, hluku a zvířené-
ho prachu. 

„Tady teď nemůžeš být,“ řekla mu paní. „Měl bys jít 
domů, ale nakonec bude možná lepší, když zatím zů-
staneš tady.“ 

Z bezpečí okna v patře směl pak sledovat, jak přijíž-
dějí nákladní auta, naložená dlouhými trámy. Lidé sha-
zovali trámy z korby auta, vytrhávali dlažební kostky 
z těla silnice a do vzniklých děr zaráželi břevna kovář-
skou palicí. Když se začalo stmívat, odvedla jej paní 
zpět domů. Nechtělo se mu, bylo to všechno neobvyk-
lé a zajímavé, ale nakonec uznal, že ve tmě by toho 
stejně moc neviděl. Druhý den však nesměl opustit do-
mov, a to se mu velice nelíbilo. Protestoval, protože 
se mu zdálo, že přijde o všechny zajímavé události na 
silnici, ale nakonec se upokojil, neboť ačkoli se styděl 
sám si to přiznat, přece jen měl trochu strach z toho 
všeho, co se venku dělo. Seděl pak u zdi na uzavřeném 
dvorku, odkud neviděl nic než kus oblohy, a naslouchal 
vzdálenému dunění a později i ostrým ranám střelby 
venku na silnici. Z rádia, které dříve jen málokdy slyšel 
hrát, zněly teď stále vzrušené hlasy. Mnohému nerozu-
měl, ale zapamatoval si slovo revoluce. Dověděl se pak 
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také, že to, co stavěli lidé nedaleko na silnici, se jmenuje 
barikáda, opevnění, na které nepřítel zaútočí. 

Představoval si, jak útočníci budou odraženi a obrá-
ceni na útěk, stejně jako to vždy dopadlo u pískových 
hradeb, které sám stavěl. Jednoho dne pak střelba ustala 
a z rádia uslyšel slovo vítězství. Na ulici bylo opět slyšet 
hlasy, dveře domu už nebyly zavřené na zámek a chla-
pec v nestřežené chvíli vyklouzl ven a běžel ohybem 
silnice několik set metrů k domu, kde vstup do měs-
ta chránila barikáda. Mezi vztyčenými trámy byla teď 
uprostřed úzká mezera jako otevřený průchod do jiné-
ho světa. Kolem barikády pracovalo mnoho lidí, kteří 
odnášeli těžká břevna ke stranám silnice. Sluneční pa-
prsky měnily prach nad silnicí v zářivou oponu, vzduch 
byl dosud nasycen pachem střelného prachu a spálené 
gumy. 

Chlapec zvědavě nahlížel průchodem v barikádě. 
Po stranách uvolněného prostoru ležel jak padlý obr, 
na dva kusy rozlomený, černý náhrobní kámen. Řady 
vlnovitých znaků neznámého písma byly porušeny 
v místech, kde pomník zasáhly střely. Chlapec vylezl 
na prasklý kámen a očima plnýma prachu vyhlížel do 
prostoru před barikádou. Několik desítek metrů vpře-
du leželo, jak ohromný mrtvý brouk, převrácené ná-
kladní auto. Silnice, mírně stoupající mezi políčky až 
k obzoru, byla prázdná, jen v dálce u brány cukrovaru 
viděl pohybující se postavy. Seskočil z prasklého kame-
ne a otvorem v barikádě se protáhl vpřed, kde dlažbu 
silnice osvětlovaly paprsky zapadajícího slunce. Opřen 
o dosud pevně usazený trám pozoroval stín mraku, kte-
rý se k němu rychle plazil po povrchu otevřené krajiny. 
Věděl, že za chvíli se bude muset vrátit domů, a v čase, 
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který mu teď zbýval, snil o tom, jak už brzy bude to-
hle všechno vyprávět dědovi. A již dopředu se těšil na 
společné vycházky podél břehů zvolna plynoucí řeky. 
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Doslov

Musím se přiznat, že jsem dosud nikdy nepsal takový doslov, 
jaký právě píšu. Doslov ke knize kolegy a přítele, s nímž se znám 
dlouhá desetiletí. Text, o němž jsme se dohodli na dálku, mimocho-
dem dost velkou, hovorem přes družici: on v Montrealu, já v Praze. 
Vlny Atlantiku se jistě nevzrušeně převalovaly, a proč by ne, leží 
mezi námi už bezmála třicet let, což je doba Honzova života v emi-
graci. Dohodnuti jsme však byli během několika minut.

Jistěže, nebylo třeba se kdovíjak dlouho vybavovat. Stal jsem u zro-
du této knížky, četl jsem první povídky, z nichž vznikala, sledoval 
jsem, jak se vrstvily, aby se nakonec staly výpovědí o čase, který již 
dávno zemřel. Který však přesto v nás, kteří to pamatujeme, stále žije.

Nemluvme však o knize, tu čtenář právě dočetl a názor si učiní 
sám. Promluvme spíše o autorovi, jak bývá dobrým zvykem a jak si to 
autor zaslouží. Budiž především řečeno, že Jan Najser (*1938) je bý-
valý novinář, výtvarník a grafik, jehož rukama ve staré vlasti po léta 
procházely dva významné vysokonákladové tituly. S jeho prací se tehdy 
každý den setkávaly tisíce čtenářů.

My dva jsme se poprvé setkali někdy v roce 1966, předtím než 
pak nastoupil v redakci Světa motorů. Oba jsme byli mladí a proží-
vali jsme tehdy dobu, kdy „uzrál čas a voněl nadějemi“, jak se zpívalo 
v kterési poválečné písni. A věřte nevěřte, její slova se snad konečně 
měla naplnit. Nazrával totiž začátek procesu, který se o dva roky 
později ozdobil přívlastkem „obrodný“. Jan, člověk jinak radostný 
a plný víry v život, tomu však nějak nevěřil.

„Pane,“ řekl mi s obřadnou zdvořilostí, jíž jsme se navzájem čas-
tovali, „od těch podvodníků, co jsou u vesla, můžeme čekat zase jenom 
nějaký podvod.“

Vyprávěl mi pak příhodu ze studentských let, kdy se na jakési 
brigádě nahodile setkal s tehdejším prezidentem Antonínem Zápotoc-
kým. Prezident, těšící se rozšířené přezdívce Tonda Zápotonda, se při 
každé příležitosti mile usmíval a kynul davům z tribuny. Vůbec mu 
nevadilo, že zcela nedávno obelhal milióny prostých lidí, kteří pro-
padli obavám o své skrovné úspory, ujištěním, že „naše měna je tak 
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pevná, jako nikdy předtím“. To řekl koncem týdne a po neděli, jako 
blesk z modrého nebe, přišla měnová reforma, která celoplošně zpaupe-
rizovala celý národ.

„Pane, nechci žít v takové zemi. Vsaďte se, že komouši zase při-
jdou s nějakou kulišárnou,“ řekl mi Jan. A bohužel měl pravdu. 
V srpnu o dva roky později přijely tanky s bílým pruhem. A bylo jich 
tenkrát hodně. Přesto Jan tehdy ještě zůstal. Žila jeho matka, kterou 
nechtěl opustit.

Po několika letech opustil pak Svět motorů a nastoupil do Světa 
v obrazech. Šťasten tam ale nebyl, poměry byly ještě daleko horší než 
v Motorech. Věnoval se však rodině, kterou mezitím založil, a kromě 
redakční práce též knižní grafice. Stýkali jsme se i nadále a věděl jsem 
tedy, že myšlenkou na emigraci se nepřestává zabývat.

„Pane, dneska už nejde o mě,“ řekl mi při jednom setkání, „jde 
o mé děti. Chci, aby žily v lepších poměrech a ne v okupované zemi.“

Jeho den „D“ přišel uprostřed léta roku 1985, kdy s rodinou odjel 
na dovolenou, aby se už nevrátil.

Riskantní sázka přes počáteční nesnáze vyšla. Dcera Hanička 
a syn Zbyněk žijí dnes ve zcela jiném světě, byť na zemi, kterou v dět-
ství opustili, často vzpomínají a dodnes na ni nezapomněli. Obě, dnes 
už odrostlá „dítka“, hovoří česky, anglicky, francouzsky; Hanička je 
velmi vzdělaná a úspěšná mladá dáma a Zbyněk nezávislý výtvarník 
a malíř, který nedávno vystavoval své obrazy v Montrealu a v americ-
kém Texasu.

Jan publikoval řadu reportáží z cest, které s manželkou podnikl 
po Severní Americe, a před několika lety začal psát autobiografické 
povídky, které jsou obsahem této knížky, kterou nám dnes předkládá 
ke čtení. Je to výpověď o životě, který jsme žili, v čase dávno odeznělém. 
Je to poctivá knížka, za kterou se sluší poděkovat. Díky, milý Honzo.

Václav Tikovský,
novinář a publicista
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Miroslav Fišmeister / DVOJÍ DECH / ISBN 978-80-7487-000-2 / 
Počet stran 80 / Formát 118x164 / Vazba brož. / Cena 150 Kč
Fišmeisterova devátá sbírka má opět rysy jako ty předchozí: „je pla-
chá, niterná, důvěrná a vstřícná k čistému vidění dětí a Božích bláznů“ 
(J. E. Frič), umí vtáhnout čtenáře do svébytného světa. Miroslav Fiš-
meister se tu projevuje jako autor drobných, leč pregnantně přesných 
poetických záseků, jako onen pověstný „virtuos hravého neklidu“.

Jana Tesaříková / LEŤ, VOLAVKO! CHVÍLE S JIŘINOU JI-
RÁSKOVOU / ISBN 978-80-87631-95-9 / Počet stran 72 / Formát 
115x195 / Vazba brož. / Cena 159 Kč
Vznik citové vazby mezi dvěma ženami, kterým osud dopřál strávit spo-
lu jen několik dní. Vývoj vzájemné důvěry a odhalování vnitřních já. 
Autorka zachycuje nesmazatelné okamžiky s velkou českou herečkou a 
ukazuje ji v roli napsané životem. Přesto, že její tělo bylo sužováno těž-
kou chorobou, navrch měla citlivá duše.

Štěpán Příkazský / AMERIKÁN Z LUŽIC / ISBN 978-80-7487-
007-1 / Počet stran 224 / Formát 125 x 190 / Vazba váz. / Cena 299 Kč
Vzpomínková kniha „posledního slováckého gajdoše“, jak byl Štěpán 
Příkazský (1902–1993), výrazná osobnost Podluží, často titulován, při-
náší jeho slovy vyprávěný příběh šohaje, kterého nešťastná láska vy-
štvala do Argentiny. Tam poznává legendární cestovatelskou dvojici 
Hanzelku a Zikmunda (jejich návštěva mezi krajany v pamětech nemů-
že chybět). Oba o jeho osudu píší záhy celou jednu kapitolu do svého 
veleúspěšného opusu Tam za řekou je Argentina. Příkazský nejprve po-
pisuje dvacet let na Podluží, dětství, mládí a jinošství prožité v Lužicích 
a Mikulčicích, poté nelehký život vystěhovalce na jihoamerickém kon-
tinentě. V knize, jež končí návratem rodiny do Československa v roce 
1950, tak zachycuje více než polovinu minulého století. 

Viktor Labský / DRAKKAR / ISBN 978-80-7487-009-5 / Počet stran 
172 / Formát 125 x 190 / Vazba váz. / Cena 220 Kč 
Dobrodružná novela pro mládež. Hlavními hrdiny jsou dva čtrnáctiletí 
vikingští hoši, jeden svobodný a druhý otrok. Navzdory zákazu jdou 
lovit ryby daleko do hor. Když se příští den vrátí, zjistí, že jejich osada 
byla vyvražděna. Zdá se, že i oni sami jsou tak odsouzeni k záhubě, ne-
boť jsou bez prostředků a blíží se severská zima. Doprovodné kresby 
Petra Horáčka navazují na burianovskou tradici české knižní ilustrace.
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