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V
předvánoční nabídce knih
z Brna a o Brně nechybí do-
sud do češtiny nepřelože-
ný Kunderův román, Bile-
rova „depka“ nebo několik

knih pro děti.

Postmoderní Bilerův Kafka
Autor neotřelých průvodců po
Brně a vtipný glosátor politického
dění nejen v jihomoravské metro-
poli Stanislav Bilermá na svémkon-
tě i beletristické knihy. Ta druhá,
kterou vydal u brněnského Druhé-
ho města, se jmenuje Destrukce
a je to věru černočerná depka bez
kousíčku modrého nebe nad hla-
vou. Je však napsána velmi zručně,
Biler tumůže být vnímán jako tako-
vý současný postmoderní Franz Ka-
fka. Příběh i jeho výstavba drží vel-
mi dobře pohromadě, bonusem
jsou i dokonale odposlouchané bez-
obsažné tlachy vesnických primiti-
vů, mezi které přišel žít městem
unavený učitel, aby seznal, že na
venkově je to s lidmi ještě o hodně
horší... Popravdě se s takto depre-
sivními knihami v poslední době
roztrhl pytel, ovšem na rozdíl od
Destrukce jsou i špatně napsané.
Nicméně se čtenáři vtírá při četbě
otázka, zda by lépe než předmětné

psaní nepomohl autorovi třeba
uklidňující lexaurin, psychoterapie
– nebo milostný vztah s tou pravou
Lesanou, jak se k tomu v závěru kni-
hy kloní nakonec i autor. Že je to
ovšem i v jeho příběhu marná sna-
ha, netřeba dodávat.

Adventní zklidnění
pro vánočně naladěné děti

Adventní pohádkový kalendář a je-
den skutečný pohádkový příběh.
Tak zní podtitul dětské knihy Váno-
ce pro Kočku, kterou sepsala vystu-
dovaná teoložka Terezie Radoměř-
ská a vydává ji poznovu brněnské
nakladatelství Books & Pipes, tento-
krát v rozšířeném vydání a hlavně
se vkusnějšími ilustracemi Terezy
Konupčíkové.
V čistě křesťanském pojetí tu na

každý den adventu najdou rodiče,
ideálně k předčítání svým dětem,
jeden příběh vyprávěný Kočkou,
která se v betlémě, který jim tatí-
nek staví v pokoji, sice obvykle ne-
vyskytuje, ale ve vánočnímpříběhu
o zrození Ježíška hraje důležitou
roli. Laskavé vyprávění zaplňuje
plejáda svatých i andělů a andělíč-
ků, kteří poslouží v bajkách o Miku-
láši, třech králích, kometě, cukro-
ví, rybě na vánočním stole... Zkrát-
ka, pojetí je tradiční, styl mírně těž-

kopádný, ale ke zklidnění dětí, kte-
rémají věřit adventnímu a vánoční-
mu kouzlu, se hodí dobře.

Laskavé Brlůžky a kůzle
na cestě za kváskem
Slovenská ilustrátorka Mária Nerá-
dová u brněnského nakladatelství
Host vydává svoji přeloženou kníž-
ku pro nejmenší čtenáře Brlůžky.
Jednoduchý příběh vypráví, jak se
malé kůzle muselo vydat k souse-
důmpro čerstvý kvásek, abymohla
maminka jako každý pátek upéct
kváskový chleba. Samozřejmě že
největší roli v knize hrají do detailu
vyvedené ilustrace nejrůznějších
obydlíček v dýni, mrkvi, hrášku,

šnečí ulitě, muchomůrce... A ma-
lým dětem jistě nebude vadit ani
to, že ve spadlém žaludu bydlí celá
rodinka divočáků. Naopak skuteč-
nost, že kůzleti takřka každý obyva-
tel brlůžků něco daruje anebo mu
aspoň pomůže, násobí laskavě něž-
nou podobu knihy.

Kunderova přesná
pitva emigrace
Zásluhou nakladatelství Atlantis se
víc než dvacet let po svém prvním,
španělském vydání dostává tuzem-
ci do rukou český překlad románu
Nevědění od brněnského rodáka
MilanaKundery. Z originálu ve fran-

couzštině jej opět, jako předchozí
Slavnost bezvýznamnosti, přeložila
Anna Kareninová. Román o důsled-
cích dlouholeté emigrace a nemož-
nosti navázat na předchozí život ve
vlasti má všechny znaky pozdních
Kunderových románů. Emoce a po-
hnutky postav jsou tu v citově na-
prosto chladném nazření pitvány
autorovým pronikavým intelek-
tem, takže jejich příběh života
v emigraci a porevoluční návštěvy
rodné země nakonec vyznívají jen
jako nutné předestření studijního
materiálu vkládaného pod mikro-
skop. Ne že by závěry nebyly přes-
né, pronikavé, a tedy neúprosné.
To ano, ale styl je zcela autistický,
lidsky odtažitý a dokonale studený.
Kundera je prostě přesný, proto

jeho knihy slaví úspěchy po celém
světě. Škoda jen, že za jeho jistým
skalpelem není cítit i stejně vníma-
vé srdce.

Nepovedené Goldflamovo
hororové Brno
Čistě brněnské téma v knize Straši-
delné Brno herce, spisovatele a br-
něnského rodáka Arnošta Goldfla-
ma sice do dnešní nabídky patří,
ale je to jasně nejhorší kniha tohoto
výběru. Špatně je na této knize sko-
ro všechno. Nepolíbený, školácký
styl vyprávění i nepříliš vzhledné
ilustrace autorovy ženy Petry Gold-
flamové Štětinové, ale hlavně ony
„hororové“ příběhy. Jejich nízkou
a eticky naprosto pochybenou úro-
veň neomlouvá ani Goldflamova
snaha zpřítomnit Brno v jakési tem-
ně fantazijní rovině. Že jsou tyto pří-
běhy z jisté části nepřesně vyprávě-
ny podle známých legend, by tak
nevadilo. Ale jejich pohádkový či
hororový étos je zkrátka zvrácený.
Jako třeba v povídce Otravný dotě-
ra, kde stařičký houslista po létech
v cizině navštíví rodné Brno a br-
něnsky hovořící chlap ho na ulici
z nevysvětlitelných důvodů obtěžu-
je a nakonec roztočí a pustí tak, že
stařík padne na okraj záhonu, kde
mu pukne hlava „jako kokosový
ořech“ – a on zemře. Ale ani další
povídky nejsou ani objevné, ani zá-
bavné, a vlastně ani zajímavé.

DestrukceStanislav Biler vydal
uDruhéhoměsta velmi temný a bez-
nadějný příběh učitele na vesnici.
Cena: 299 Kč

StrašidelnéBrnoHororové příběhy
o rodnémBrně sepsal zdejší rodák,
herec Arnošt Goldflam. Vydává je
nakladatelství CPress.
Cena: 299 Kč

Vánoce proKočkuAdventní pohád-
kový kalendář a jeden skutečný po-
hádkový příběh v rozšířeném vydání
od Terezie Radoměřské vydává br-
něnské nakladatelství Books & Pi-
pes. Cena: 299 Kč

NevěděníPředposlední francouz-
ský románMilanaKundery právě vy-
dalo brněnské nakladatelství Atlan-
tis. Cena: 330 Kč

Jana Soukupová
spolupracovnice
MF DNES

BrlůžkyMária Nerádová napsala
a nakreslila knížku promalé čtená-
ře, již brněnskýHost vydává jako le-
porelo. Cena: 349 Kč

Brněnský rodákMilan Kundera žije od roku 1975 ve Francii. Po více než 20
letech vychází český překlad jeho třetího ze čtyř francouzsky psaných romá-
nůNevědění. Je o emigrantech, co se nedokážou vrátit. Foto: Profimedia

D věmaúspěšnými zákroky v zá-
pase Líšeň – Varnsdorf po-
mohl brankář domácích Vlas-

timil Veselý svému celku k výhře
1:0 a sobě k posunu do čela statistik
2. fotbalové ligy v hodnocení gólma-
nů s čistým kontem. Aktuálně jich
má šest, což je nejvíc ze všech.
„Nezaměřuji se na osobní statisti-

ku, pro mě osobně jsou důležitější
body smančaftem. Abychom se do-
stali co nejvýš,“ řekl Veselý po ner-
vózní dohrávce 12. kola.
Oba soupeři ji dokončili v deseti;

hostující Pavlo Rudnickij viděl čer-
venou kartu již v 31. minutě, Erik
Otrísal z Líšně ho pod sprchy násle-
doval 21 minut před koncem.
Hosté si v závěru vynutili převa-

hu, výrazně ale Veselého na cestě
za jeho šestou nulou neohrozili.
Opora druhého týmu druholigo-

vé tabulky přesto přiznala mírné
obavy ze závěru. „Vzadu v hlavě
jsem trochuměl, že se nám několik
zápasů nepodařilo dotáhnout v po-
sledních minutách. Do našeho vy-
loučení soupeř neměl vůbec nic.
Pak se síly vyrovnaly, Varnsdorf
byl kvalitnější na míči, kombino-
val, měl tam nebezpečné závary.
Víc to hořelo, ale tentokrát jsme to

přestáli a jsme rádi za tři body,“ po-
dotkl Veselý.
Obavy zřejmě byly namístě, a to

jak z pohledu jeho čistých kont, tak
výher Líšně. Ta v sezoně již třikrát
remizovala 1:1 po inkasování v po-
slední minutě.
Nebýt toho, měl by Veselý nejen

o tři nuly víc, ale Líšeň dalších šest
bodů na kontě, což by ji posunulo
do čela druhé ligy. Takhle má však
stále šanci přezimovat druhá, což
dokázala už v minulé sezoně.

„Držet se čtyři body za Zbrojov-
kou je potěšující. Na tabulku je hez-
ký pohled, když jsou na špici dva
mančafty z regionu a z Brna. Je to
dobrá vizitka jak pro SK Líšeň, tak
pro Brno,“ soudí Veselý, který jen
potvrdil, že v klubu z okrajové br-
něnské městské části není tabu
téma účasti v baráži o postup.
„Bylo by hezké se do ní dostat, po-
prat se o to. Už jsem ji jednou zažil
v Jihlavě. My jdeme zápas od zápa-
su, a kdyby se podařilo potrápit
Brno... člověk nikdy neví. Může se
stát, že nás postihne bodový výpa-
dek, a hned to bude jiné. Není mož-
né pořád jenom vyhrávat. Určitě se
ale snažíme doputovat co nejvýš,“
prohlásil Veselý.
V Líšni částečně navazuje na loň-

ské počínání tamního trenéra bran-
kářů Tomáše Sedmidubského, kte-
rý v minulé sezoně v dresu Pohoře-
lic udržel čisté konto dokonce
sedmkrát v řadě.
Pokud by ho Veselý chtěl na pod-

zim napodobit, nesmí být překo-
nán v příštím kole na Spartě B. „Do
každého zápasu jdu s tím, že nechci
dostat gól. Kdo by chtěl? Na Spartě
je to těžké, ale co není, může být,“
nadhodil Veselý. — Jiří Punčochář

Brněnská nakladatelství už nabídla tipy na vánoční dárek. Na pultech je i nové dětské leporelo

Knihy z Brna. Vybírejte opatrně

Házená

Remíza na Dukle
už bez Sekuliče
Bez Nikoly Sekuliče si budou muset
ve zbytku extraligy poradit brněnští
házenkáři. Devětadvacetiletý srbský
pivot přestoupil do izraelského klu-
bu Beerševa. Autor letošních 34 bra-
nek změnil dres krátce před zápa-
sem brněnského celku na palubovce
Dukly Praha, kde Brňané prokázali
velkou bojovnost a po smazání čtyř-
gólového manka v koncovce remizo-
vali 25:25. V tabulce okupují 6. mís-
to. „Pro nás bude velmi složité ho na-
hradit, a to i s ohledem na to, že ne-
můžeme v tuto chvíli přivést nového
hráče,“ podotkl Pavel Hladík, trenér
Handballu Brno. (jip)

Volejbal

Derby opět kořistí
Králova Pole
Také druhé brněnské derby v extrali-
ze volejbalistek vyhrály hráčky
KP Brno. Po třísetovém vítězství nad
Šelmami drží v tabulce lichotivé
3. místo. Šelmy jsou šesté. „Mám ve-
likou radost, že jsme převzaly nad-
vládu nad Brnem a že jsme zvládly
první set, protože Šelmy nás dost za-
tlačily servisem,“ uvedla kapitánka
vítězek Daniela Digrinová. (jip)

Líšeň má v brance krále čistých
kont a vyrazila stíhat Zbrojovku

Basketbal
KOOPERATIVA LIGA mužů: Jindřichův Hra-
dec – BASKET BRNO 84:92 (22:26, 50:56,
68:75). Nejvíce bodů: Dorn 25, Welsch 12, No-
votný 10 – Mickelson 19, Madden 15, Puršl 13.

Fotbal
2. LIGA: SK LÍŠEŇ – Varnsdorf 1:0 (1:0).Bran-
ka: 33. Silný. ŽK: Otrísal, Jeřábek, Silný, Roli-
nek, Valachovič (trenér), Veselý – 18. Rudnickij,
Šimon. ČK: 69. Otrísal – 31. Rudnickij. Líšeň:
Veselý – Pašek, Jeřábek, O. Ševčík, Lutonský –
Otrísal – Bednář (77. Stáňa), Málek, Matocha,
Rolinek (86. Burda) – Silný (86. Ulbrich). Trenér:
Valachovič.
1. Zbrojovka Brno 14 10 2 2 27:13 32
2. Líšeň 14 8 4 2 24:13 28
3. Sparta B 14 8 1 5 28:17 25
4. Vlašim 14 7 2 5 29:19 23
5. Dukla Praha 14 7 2 5 21:19 23
6. Prostějov 14 7 2 5 15:17 23
7. Táborsko 14 6 3 5 16:16 21
8. Varnsdorf 13 5 4 4 23:19 19
9. Opava 13 5 4 4 19:15 19
10. Jihlava 14 5 4 5 12:15 19
11. Ústí nad Labem 14 4 6 4 15:18 18
12. Vyškov 14 5 2 7 25:21 17
13. Příbram 14 3 4 7 17:26 13
14. Chrudim 14 2 4 8 11:23 10
15. Třinec 14 3 1 10 10:29 10
16. Žižkov 14 2 3 9 13:25 9

MSFL: Olomouc B – ZNOJMO 3:3 (1:3). Bran-
ky: 36. a 61. Látal, 58. Zifčák – 13. Moučka, 24.
Glushach, 34. Štrombach. BLANSKO – Zlín B
0:1 (0:0). Branka: 72. Hlinka. Uherský Brod –
ROSICE odloženo pro karanténu v domácím
týmu na 26. února.
Tabulka po podzimu:
1. Kroměříž 17 14 1 2 41:16 43
2. Olomouc B 17 12 4 1 46:13 40
3. Ostrava B 17 11 2 4 37:23 35
4. Hlučín 17 11 1 5 29:12 34
5. Slovácko B 17 9 3 5 41:23 30
6. Rosice 16 9 2 5 25:20 29
7. Uničov 17 8 4 5 27:22 28
8. Blansko 17 9 0 8 34:29 27
9. Uherský Brod 16 6 4 6 21:17 22
10. Velké Meziříčí 17 6 3 8 25:30 21

11. Vratimov 17 5 3 9 20:26 18
12. Frýdek-Místek 17 5 3 9 18:36 18
13. Zlín B 17 5 2 10 22:33 17
14. Znojmo 17 4 4 9 36:45 16
15. Vrchovina 17 4 4 9 17:31 16
16. Dolní Benešov 17 4 3 10 15:34 15
17. Jihlava B 17 3 5 9 25:43 14
18. Otrokovice 17 2 2 13 14:40 8

1. LIGA žen: LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPI-
CE – 1.FC Slovácko 1:2 (0:1). Branky: 79. Rus-
lerová z penalty – 17. Příkaská, 48. Jelínková.

Florbal
LIVESPORT SUPERLIGA mužů: Black An-
gels – FBŠ HUMMEL HATTRICK BRNO 11:5
(4:3, 4:2, 3:0). Branky: 25., 31. a 47. T. Hanák, 4.
a 12. M. Burian, 8. a 52. R. Hanák, 25. a 58. J.
Boček, 17. Bouček, 34. Hromada – 5. a 14. Jalo-
vý, 9. Brom, 27. Do. Dvořák, 28. Š. Hronek.

Házená
STRABAG RAIL EXTRALIGA mužů: MALO-
MĚŘICE – Nové Veselí 21:30 (7:16). Nejvíce
branek: Hastík, Hliničan a Zeman po 3, Kučera
3/2 - Halíček 5, Burnazovič 5/4, Bartůněk 4.Duk-
la Praha – SKKP HANDBALL BRNO 25:25
(14:12). Nejvíce branek: Hlinka a M. Březina po
6, F. Březina 4 – Jezdimirovič 7, Živanov 4, Ko-
cich 3/1.

MOL LIGA žen: Kynžvart – HODONÍN 39:29
(19:12). Nejvíce branek: Weisenbilderová 7/4,
Königová, Tesařová a Švihnosová po 5 – Vícho-
vá 8, Kalinová 8/3, Krejčíková 5.

Hokej
2. LIGA, skupina Východ: SHK HODONÍN –
Valašské Meziříčí 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Branky: 7.
Komínek, 17. Dobša, 48. Romančík – 25. Andris,
41. Goiš. Opava – KOMETA BRNO B 4:1 (1:0,
2:0, 1:1). Branky: Branky: 14. Krupa, 30. Malina,
32. Rousek, 49. Peterka – 56. Škvrně.

Volejbal
UNIQA EXTRALIGAmužů: České Budějovice
– VOLEJBAL BRNO 3:2 (-22, -26, 14, 13, 16).
Nejvíce bodů: Kriško 18, Polák 16, Schouten 13
– Drahoňovský 26, Crins 14, Klajmon 8.

UNIQA EXTRALIGA žen: KP Brno – Šelmy
Brno 3:0 (23, 13, 17). Nejvíce bodů: Jelínková
13, Pavlíková 12, Hrušecká 8 – Pluhařová 12, Mi-
kysková 8, Borovcová a Širůčková po 6.

6x nulaBrankář Vlastimil Veselý při
zápase Líšně. Foto: SK Líšeň

Ve výsledcích


