
Markéta Pilátová (1973) sleduje ve
své novele Velk˘ úklid (Meander,
80 stran) pfiíbûh rusovlasé Maru‰-
ky, která to nemá doma nejsnaz‰í:
otec je bubeník v metalové kapele,
typ ponûkud bohémské raÏby, fiád-
nû nasákl˘ pivem, matka pak pato-
logicky ambiciózní manaÏerka, co
ráda klape zlat˘mi podpatky a milu-
je pofiádek pro pofiádek. Ponûkud
nesourodá dvojka (asi jako autorãin
text a mimofiádnû ohavné, k˘ãovité
ilustrace jakéhosi Olle Trottesta-
ma), takÏe není divu, Ïe se mezi ni-
mi otvírá prostor, kter˘ lze ‰ikovnû
zaplnit.

BALAMUTIT OSUD
Z jedné strany do nûj vstupuje dob-
romyslná „opraváfika“ porouchan˘ch
lidsk˘ch ÏivotÛ, sousedka
Krátká, která má díky své
kolotoãáfiské kumpánce,
vûdmû Esmeraldû, fiádnû
dlouhé prsty, jimiÏ dokáÏe
z moÏného udûlat nutné –
z druhé strany pak úzkostli-
vá Maru‰ka, která v magic-
kém oparu, jenÏ kolem ní pa-
ní Krátká vytvofií, získává
vztah nejprve k vûcem, tûm
„mlãenliv˘m soudruhÛm“,
a pozdûji k sobû, k druh˘m, 
ke svûtu. Poté co je nenásilnû
„individualizována“, pfiijde na
fiadu její ctiÏádostivá matka. Ta je,
podle psychologického vzorce oãist-
ného ztrácení, opu‰tûní dosavadní-
ho já, nejprve lehce zhypnotizována,
následnû vyslána na dalekou cestu
– a nakonec zbavena v‰í materiální
tíÏe, která jí svazovala hlavu, ruce,
srdce. Konec je samozfiejmû ‰Èast-
n˘. Proã ne?

Pilátová napsala kníÏku, v níÏ plé-
duje za kvality, které dne‰nímu svû-

tu stále zoufaleji chybûjí: za poma-
lost, bohat˘ vnitfiní Ïivot, nenáhraÏ-
kové, opravdové vztahy. A vyuÏívá
k tomu jednak své oblíbené, ãasto-
krát i v jin˘ch titulech ze své autor-
ské dílny frekventované „ãarování“,
jednak pfiesvûdãení, Ïe úãel svûtí
prostfiedky – Ïe cestou k dobru se
mÛÏe i trochu ‰vindlovat, mystifiko-
vat, prostû balamutit osud.

SCHOVÁM SI TO
DÛm v Rugolu (Book Dock, 
188 stran) od Marky Míkové
(1959) je objemná i obsáhlá 
kniha, která spojuje portrét umûlce
s popisem jednoho v˘letu. Tím
umûlcem je ·tûpán Zavfiel (1932 

aÏ 1999), v˘tvarník, autor dlouhé
fiady kníÏek pro dûtského ãtenáfie,
od roku 1959 usazen˘ v italském
Rugolu, kde si postavil dÛm na zpÛ-
sob svatynû, kouzelného zámku,
místa jako vystfiiÏeného z pohádko-
v˘ch fantazií. Umûlec citliv˘ i v˘bu‰-
n˘, jednou lásky-, jindy nenávisti -

pln˘, ve své domovinû, tedy v âe-
chách, pak kaÏdopádnû zapomínan˘
a opomíjen˘ (podobnû jako done-
dávna tfieba Miroslav ·a‰ek), pfiipo-
menut˘ teprve dlouho po smrti dvo-
jicí kníÏek Sen v Benátkách (2016)
a Zachránûn˘ dûdeãek (2017).

A ten v˘let? Konal se zfiejmû na
sklonku ‰edesát˘ch let minulého
století, je‰tû za otevfien˘ch hranic,
a vydala se na nûj Zavfielova sestra
se sv˘m muÏem plus dvojãaty Ale-
nou a Lídou. A protoÏe holky jdou
v pfiíbûhu do puberty, má pro nû
cesta do Itálie v˘znam málem goe -
thovského formátu. Na místû totiÏ
dojdou trojího probuzení: tûlesného,
duchovního a fantazijního. V˘let je
zmûní; hlavnû Lídu, která je „vûãnû
trochu mimo, nepraktická, zasnû-
ná“ – a která nejspí‰ v jist˘ch fase-
tách osobnostnû koresponduje

s autorkou knihy, neboÈ závû-
rem fiíká: „Jednou to v‰echno
napí‰u. V‰echno si to budu
pamatovat… schovám si to.“

âili monografie plus pfiíbûh
zrání. A znovu, jak je u Marky
Míkové dobr˘m zvykem, poãína-
je debutem Roches a BÏunda
(2001) pfies JO537 (2009) po
Pána a vrabce (2017), s pfiiroze-
n˘m smyslem pro kvality, potaÏ-
mo tematickou nosnost okraje,
alternativy, periferie, undergroun-
du – stejnû jako se schopností
prozáfiit, nabít slovo, pfiíbûh na
zpÛsob v˘‰e zmínûného „trojího

probuzení“. Autorce se to dafií jako
v ãeské literatufie po roce 1989
 málokomu; není od vûci srovnání
s kníÏkami jin˘ch souãasn˘ch ães-
k˘ch spisovatelek. Jak fieãeno úvo-
dem: je jich k mání víc neÏ dost.
■ Radim Kopáã
literární a v˘tvarn˘ kritik
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■ Do ãesk˘ch kin 24. ledna
vstoupí film Naru‰itel, natoãen˘
na motivy skuteãn˘ch osudÛ pi-
lota Vladislava Baldy. Pfiíbûh ar-
mádního leteckého esa, které se
rozhodne pfiekroãit hranice socia-
listického âeskoslovenska a na
svém historickém stroji uletût za
svobodou, natoãil pilotÛv vnuk
David Balda. Hlavní roli napfiíã
dobou ztvárnili Pavel Ne‰kudla
a Petr Kostka, v dal‰ích v˘raz-
n˘ch rolích se pfiedstaví Jifií Dvo-
fiák, Veronika Arichteva nebo Sta-
nislav Zindulka. ■ Ikona funku,
skupina Kool & the Gang vy-
stoupí 26. ãervna v praÏském
Foru Karlín. Formace, jiÏ proslavi-
ly hity jako Celebration nebo Che-
rish, má na svém kontû ceny
Grammy i miliony prodan˘ch de-
sek a její skladby známe i z kul-
tovních snímkÛ jako Pulp Fiction.
Band, v nûmÏ stále dominují za-
kládající ãlenové Robert „Kool“
Bell, Ronald „Khalis“ Bell a Geor-
ge „Funky“ Brown, byl loni uve-
den do americké autorské Sínû
slávy. ■ Pfied Vánocemi se po ví-
ce neÏ dvaceti letech doãkalo
reedice album Ivy Bittové Koled-
nice. Bittová album nahrála v ro-

ce 1995 v kostele v Lelekovicích
se sv˘m dûtsk˘m sborem Lelky,
vánoãní písnû a koledy si vybrala
ze sbírek Su‰ila a Seidela. Desít-
ky let nedostupné album vy‰lo
nyní v papírovém digipacku s pÛ-
vodním obrázkem Aloise Mikulky.
■ Nová kniha Fotografie, které
hrají pfiedstavuje snímky dvou
desítek autorÛ patfiících k nejvy-
tíÏenûj‰ím v oblasti hudební fo-
tografie. Editor Ondfiej Bezr oslo-
vil profesionály i amatéry se stej-
n˘m zadáním: vybrat deset sv˘ch
„top“ fotek. Knihu vydal Galén.
■ Nakladatelství Torst vydalo
tfietí svazek deníkového díla fil-
mového reÏiséra Pavla Juráãka.
Zahrnuje jeho deníky z let
1959–1974, tedy z doby, kdy
vznikly jeho snímky Postava
k podpírání, KaÏd˘ mlad˘ muÏ
a Pfiípad pro zaãínajícího kata.
Souãasné vydání Juráãkov˘ch de-
níkÛ je oproti vydání z roku 2003
roz‰ífiené o dal‰í dokumenty
z autorovy pozÛstalosti, napfiíklad
zápisník z vojny nebo deník psa-
n˘ v kanadském Montrealu.
■ (mi‰)

Úklid v domû

Markéta Pilátová napsala kníÏku, v níÏ pléduje za bohat˘ vnitfiní Ïivot
i opravdové vztahy

Marce Míkové se v ãeské literatufie 
po roce 1989 dafií jako málokomu
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UÏ na sklonku loÀského roku (TR 47 a 49/2018) jsme psali o tom, Ïe pÛvodní ãeská literatura psaná
Ïenami kvantitativnû, ale hlavnû kvalitativnû roste. Po nov˘ch knihách Alice Horáãkové, 
Terezy Bouãkové, Mileny Slavické a Lidmily Kábrtové upozorÀujeme na dal‰í dvojici nov˘ch titulÛ. 
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