2 B

vysočina

PONDĚLÍ 21. ŘÍJNA 2013
WWW.IDNES.CZ

Lákavý veletrh.
Jaká knížka vás
nejvíce zaujala?

Dana
Drábová
předsedkyně SÚJB

» Dluh (prvních 5 000 let)

Brodský knižní veletrh navštívily tradičně tisíce lidí. Mnozí z nich už si odnesli
domů budoucí vánoční dárky. Osobnosti v anketě odpověděly na otázku:
Jaká kniha vás v poslední době zaujala? Odpovědi můžete brát jako inspiraci.

Po strništi bos Zdeněk Svěrák podepisoval v Havlíčkově Brodě svoji
novinku nazvanou Po strništi bos.
3x foto: Jaroslav Šnajdr, MAFRA

Lenka
Schreiberová
herečka

» Případ komisaře Morcka

Posledních deset měsíců žiju intenzivně knihou mého muže Nový věk temnoty, která vyšla minulý měsíc. Nejdříve mne pohltila autorsky (pořizovala
jsem do ní fotografie) a teď mám radost, že lidi zajímá. Těším se, až si přečtu čtvrtý případ komisaře Carla Morcka – Složka 64 od Adlera-Olsena.

František
Janouch
fyzik

» Život Evy L.

V poslední době mě zaujala knížka
Markéty Malisové a Evy Erbenové Život Evy L. A chystám se teď číst dvě
knížky, na něž se moc těším. Jedna je
od Ann Kirschner a jmenuje se Salin
dar. Tou druhou je Poslední slovo Valtra Komárka s podtitulem Nedokončený rozhovor syna s otcem. Napsal ji
Martin Komárek.

HAVLÍČKŮV BROD (rl, kub) Jedním
z nejočekávanějších bodů programu druhého dne veletrhu byla autogramiáda Zdeňka Svěráka, který
vydal v nakladatelství Fragment
novinku Po strništi bos.
K napsání vyprávění z pohledu
sedmiletého chlapce inspirovaly
autora jeho vlastní vzpomínky na
dětství. „Není to kronika mého dětství ani naší rodiny, chtěl jsem,
aby to byla krásná literatura.
V knížce vyprávím o tom, jak byl
malý kluk přesazen z města na venkov a co to udělalo s jeho duší.
Jsem to já a nejsem to já. Je to mozaika, v níž jsou některé kamínky
pravé a jiné přidané,“ uvedl Zdeněk Svěrák.

Martin
Herzán
autor literatury faktu

» Od asanace k UNESCO

Dočetl jsem právě knihu Miloše Zemana – Zpověď informovaného optimisty, kde dnešní prezident zpětně hodnotí posledních deset politických let.
Zaujala mě, neboť zde ukazuje otevřeně i své soukromí, nebojí se sebekritiky či poukázání na své slabosti. Kniha
tak ukazuje dnešního prezidenta i z té
lidské stránky. A na jakou knížku se těším? Na právě vycházející knížku architekta Lubora Herzána – Od asanace
k UNESCO, která se zabývá pohnutým
osudem třebíčské židovské čtvrti, která měla být za komunismu srovnána
se zemí, ale dnes je součástí světového dědictví.

Vojtěch
Filip
předseda KSČM

» Od Valji Stýblové

Povedla se Nejkrásnější knihu veletrhu nazvanou Smil z Lichtenburka
představil autor, historik Tomáš Somer.
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Poslední knihou, kterou jsem přečetl
jedním dechem, je Mecenáš v obnošené vestě. Napsala ji Valja Stýblová. Doporučuji všem. Jako dárek jsem dostal
knihu kreslených vtipů od Miloslava
Martenka. Na tu se těším, především
proto, že jeho vtipy jsou velmi zemité
a vždy mi spraví náladu.

Josef Pepson
Snětivý, prozaik,
básník, hudebník

» Ethiopská lilie

Jaromír
Nohavica
písničkář

Ondřej
Kepka
režisér, herec

» Stoletý stařík

Neuvěřitelná freska dvacátého století
Jonase Jonassona Stoletý stařík. Poté
co jsem knihu přelouskal rovnou dvakrát, si ji teď dávám na CD jako audioknihu v podání Martina Stránského.
Po Švejkovi, který v mém top ten stále
(už 40 let) vede, se rovnou vyhoupla
na druhé místo.

Kolotoč vyšetřování uvnitř policie,
do něhož se vložila Generální inspekce policejních sborů, a soudních tahanic spustily události z počátku loňského roku.
Podle vnitřního šetření policie
chtěl mít Diblík jako čerstvý šéf náměšťského oddělení, kam nastoupil na podzim 2011, pěkné statistiky. A tak některé případy nezanesl
do databáze, následně se ani neprošetřovaly.

„Pachatel se stejně nezjistí,“
věděl Diblík. Chtěl dát odměny
Začalo to tím, že neumožnil věnovat se případu z Náměště. Majiteli
garáže na samém počátku ledna
2012 někdo nejdříve nastříkal do
vodicích lišt u vrat montážní pěnu,
potom posprejoval vrata a stěnu
garáže.
V textu rozsudku stojí, že Diblík

poškozeného majitele přesvědčil,
aby to policii oficiálně neoznamoval. Že se pachatel stejně nezjistí.
Uvedl, že je jako vedoucí ve funkci
krátkou dobu a chce, aby jeho podřízení policisté dostali odměny za
dobře vykonanou práci. Že se neobjasněním trestné činnosti zhorší statistika.

„Jenom to umyjte a hotovo“
O několik dní později, 6. ledna
2012, se na oddělení obrátila starostka Koněšína Hana Žáková
s tím, že má obec postříkanou informační tabuli s poutačem na zastávku lodní dopravy. Diblík ji
podle textu rozsudku přesvědčil,
aby Koněšínští tabuli něčím umyli
a případ opět nehlásili.
Proti Janu Diblíkovi svědčilo už
před okresním soudem osm svědků. Policista se v soudní síni vůči
obviněním ohradil. Řekl, že nezís-

» Kdo vraždí za soumraku

V poslední době mě zaujaly dvě knihy:
soubor povídek Jiřího Houdka Fantom
vraždí za soumraku (nakladatelství IRGONA 2013). Jde o svěží detektivní povídky s lehce hororovým nádechem.
Každá je jiná, čtivá, odpočinková.
A dále kniha Pavla Taussiga Neznámí
hrdinové – pohnuté osudy (Edice ČT,
2013). Známý filmový historik nám
zde připomíná někdy už zapomenuté
významné osobnosti našich dějin.

Petr
Kapinus
učitel, zpěvák

» Od Františka Bábíčka

Knižní dárek z mého rodiště, a to z minulého týdne: Fotografie Uherského
Brodu z let 1892–1948 Františka Bábíčka. Zajímavé srovnání tehdejších a současných zákoutí tohoto města, v němž
jsem prožil mnoho let.

Zaujaly mě svěží
detektivní povídky
s lehce hororovým
nádechem.

»

David
Koller
muzikant

» Mráz a Stoletý stařík

Poslední věc, která se mi fakt líbila,
byla od Michala Viewegha Mráz přichází z Hradu. Samozřejmě si autor něco
trochu přikrášlil podle svého. Ale myslím, že kdybychom opravdu věděli, jak
to všechno bylo, jak je to s různými
mafiány, co se pohybují na naší politické scéně, bylo by to ještě tvrdší.
A těším se, až si přečtu knížku Stoletý
stařík, který vylezl z okna a zmizel. Napsal ji Jonas Jonasson.

S velkou rozkoší jsem si přečetl nádherné romaneto Jakuba Arbesa Ethiopská lilie – pro krásnou češtinu, pro
vhled do psychologie tak rozmanitých
postav, jako je rozdychtěný, zamilovaný mladík na straně jedné a stařičký,
vizionářský profesor na straně druhé,
ale především pro znamenitou zápletku. Nesmírně poutavě a poctivě napsaná kniha! A na co se těším, že si přečtu?
Chystám se na Magickou Prahu Angela Maria Ripellina. Prahu miluji, o tomto díle jsem mnohé slyšel a už se nemůžu dočkat. Rád se začtu i do knihy
Jihlava pod hákovým křížem – mimo
jiné i proto, že mám to potěšení znát
jejího spoluautora pana Viléma Wodáka.

Zbygniew
Czendlik
katolický farář

» Ekonomická bichle

Právě čtu obrovskou bichli, výběr ekonomických článků bývalého polského
místopředsedy vlády Leszka Balcerowicze. Je to sice mimo moji branži
(směje se), ale mě to zajímá. Při své
práci dost knížek dostávám jako dárky. Mezi nimi je jedna, na kterou se
moc těším, bude to takové příjemné
odlehčení. Je od písničkáře Josefa
Fouska a jmenuje se Úsměv je lék.

Miroslav
Kalousek
místopředseda TOP 09

» Epopej od Vondrušky

Předevčírem jsem dostal čtvrtý díl Přemyslovské epopeje autora Vlastimila
Vondrušky. Předešlé díly mě velmi zaujaly, s velkým zájmem jsem si je přečetl. Postupně byly o Přemyslu I.
Otakarovi, Václavu I. a Přemyslu II.
Otakarovi. Tento čtvrtý díl pojednává
o Václavu II. A tak se moc těším, až si
udělám čas se do něj začíst.

Propustili policejního vedoucího.
„Zametal“ případy kvůli statistice
» Pokračování ze str. B1

Doslova jsem zhltla knihu Davida Graebera Dluh (prvních 5 000 let), která
popisuje, jak se celé dějiny civilizace
kolem dluhů točí. Zároveň ukazuje
řadu mýtů, které odpouštění a splácení dluhů provázejí. A na nočním stolku
mám New York od Edwarda Rutherfurda. Těším se, že to opět bude výborná
kombinace románu a výletu do historie, jak jsem u něj zvyklá.

kal žádný majetkový prospěch. Že
tyto případy, kvůli kterým se dostal až k soudu, by se stejně ve statistikách neprojevily. A koneckonců by ani nemohly mít vliv na výši
případných odměn.
„Konečná statistika mě netrápí,
vždy mi šlo o objasněnost, přičemž pro mě bylo důležité, aby
v Náměšti byla vysoká,“ sdělil před
časem okresnímu soudci. Řekl
také, že na poradách požadoval navýšení počtu policistů.
Krajský soud ale vzal v potaz svědecké výpovědi a Diblíka opět odsoudil. Zdůraznil, že je špatně,
když se nikdo na policejním oddělení v Náměšti nepídil po tom, kdo
ničil garáž ve městě nebo informační tabuli u Koněšína. „Umožnil pachatelům vyhnout se postihu za uvedené přečiny,“ konstatoval zástupce Krajského soudu v Jihlavě.
Hana Jakubcová

Tradiční host Čtenáři měli opět možnost pozdravit a poprosit
o podpis spisovatele Ludvíka Vaculíka.

Zlatého Horáce získal herec
Kubín. Talentem je Otavová
Mezi inscenacemi zvolili diváci Přelet nad kukaččím hnízdem
JIHLAVA (ČTK) Nejzajímavější inscenací uplynulé
sezony v Horáckém divadle v Jihlavě bylo drama
Přelet nad kukaččím hnízdem. „V letošním ročníku
Josef
divácké ankety Horác pro
Kubín
tuto inscenaci hlasovalo
438 diváků,“ řekl ředitel divadla Josef Fila.
Drama Přelet nad kukaččím
hnízdem přerušilo dlouholetou tradici, kdy v anketě vítězily muzikály
a hudební inscenace.
Nejlepší výpravu měla podle diváků v uplynulé sezoně inscenace
tragédie Marie Stuartovna. Nejoblíbenějším hercem se stal František
Mitáš, v ženské kategorii zvítězila
už potřetí Lenka Schreiberová.
V kategorii mladý talent, určené
pro herce do 30 let, byla s velkou
převahou nejúspěšnější, stejně
jako loni, Tereza Otavová. Cenu

Zlatý Horác za celoživotní
přínos Horáckému divadlu
získal pětasedmdesátiletý
herec Josef Kubín. Celý
svůj umělecký život prožil
na prknech Horáckého divadla, nastudoval 244 rolí.
Páteční večer nebyl pro
předání cen zvolen náhodně, Horácké divadlo si právě toho dne připomínalo 73. výročí svého vzniku.
„A v roce 1940 byl 18. října také pátek,“ uvedl Fila.
Příležitost vybrat nejlepší inscenaci a nejhezčí výpravu uplynulé
sezony, nejlepší mladý talent a nejoblíbenějšího herce a herečku
měli návštěvníci jediné profesionální scény na Vysočině už po jednadvacáté.
Podle Fily zavedlo Horácké divadlo Horáce o rok dříve než prezidium herecké asociace začalo udělovat ceny Thálie.

