
Klasické hudbě se říká také vážná. 
Buďte si jisti tím, že při čtení této knihy 
vážní nebudete. 

Autorem je Lukáš Hurník – hudební 
skladatel, publicista, moderátor a šéf 
rozhlasových stanic D-dur a Jazz. Už 
v první kapitole zjistíte, že to je člověk 
se smyslem pro humor a nadhledem. 
Ačkoliv se okolo hudby pohybuje od 
narození, dokáže tento svět vtipně 
a originálně zprostředkovat i člověku 
odkojenému českým popem, který 
má klasiku spojenou s pochodem 
Mendelssohna na svatbách.  

Na začátku vás pobaví jednoduchý kvíz, 
který odhalí, jakými jste posluchači. 
Výsledek testu je pomyslnou vstupen-
kou k dalšímu čtení. Začíná se zlehka. 
Jednoduše proniknete do funkcí hudby, 
poznáte tón, barvu, melodii, harmonii 
a zjistíte, proč rocková hudba opravdu 
není rytmická. Platí i v hudbě, že 
v nejlepším se má přestat? Odpověď 

pení, po drastickém mučení. Na konci 
každé povídky je pak uvedeno kde 
a kdy k tomu doopravdy ve skutečnosti 
došlo. Nic není vymyšleno. Holá a krutá 
pravda, o níž propagandisté po únoru 
1948 záměrně mlčeli, a ty, kteří ji zmi-
ňovali nebo rozkrývali, byli posíláni do 
komunistických lágrů nebo byli nuceni 
emigrovat.

Když tuhle útlou, ale ve své výpovědi 
silnou knihu čtete, nevíte, zda plakat 
smutkem, vzteky, anebo se jako milov-
níci češtiny kochat uměleckým vyjádře-
ním autora.

Každopádně je to důležitá a zásadní 
kniha, která vás zasáhne hluboko do 
ledví a uvědomíte si, jak je důležité 
vědět a stále připomínat, zejména mla-
dým generacím, události uplynulých let, 
které pro mnohé jsou zapadlé v mlhách 
minulého století, a pamětníků těch 
krvavých časů již mnoho nezbývá. 

Zuzana Dorogiová

Konec druhé světové války je na 
spadnutí, ale Němci ustupující před 
vítězi stále zabíjejí civilisty. Při pocho-
dech smrti z koncentráků, kdo padl, 
byl usmrcen, lidé umírali vyčerpáním 
a hlady. Jedli trávu mezi kolejemi. 
Sověti se chovají jako dobyvatelé, 

naleznete v podkapitole „Pauza“. A co má 
co dělat v knize o hudbě Jo Nesbø? Lukáš 
Hurník myslí na všechny typy čtenářů, 
a tak občas hltáte stránky a těšíte se, co 
dalšího přinesou tak jako při čtení sever-
ských detektivek. 
V knize nechybí zajímavosti ze světa 
muzikoterapie, vždyť léčivým účinkům 
hudby se věřilo už ve starověku. Profesor 
Žilka léčil astma hrou na zobcovou flétnu. 
Jaká skladba hraje na emoční struny 
autorovi knihy až tak, že při jejím posle-
chu natahuje moldánky? Co propojuje 
jazz a vážnou hudbu? Také jste netušili, 
že hobojisté ovládají tzv. kontinuální 
dech? Umí se nadechnout nosem za sou-
časného vyfukování ústy. Takto vznikají ty 
efektní melodie. Zkuste si to! Proniknete 
do dirigentského řízení orchestru 
a pochopíte, proč někteří dirigenti kolem 
sebe potřebují dvoumetrový prostor. 

Součástí knihy jsou doporučené skladby 
k poslechu tzv. sázky na jistotu. K nim 
nechybí autorovy poznámky. Odkazy s QR 

kódy na komentované videonahrávky 
přinesou nový rozměr čtení. Kniha je 
velmi čtivá, plná zajímavostí, humor-
ných přirovnání a trefných ilustrací. Své 
čtenáře nadchne napříč knižním trhem 
a může být milým a vděčným dárkem. 

Silvie Ulrichová

znásilňují, plení a vraždí. Češi, kteří 
byli celou válku zalezlí, jsou najednou 
velcí vlastenci a neváhají se mstít na 
německých starcích, ženách a dětech. 
Při odsunu německého obyvatelstva 
ze Sudet tito vlastenci vraždí nevinné. 
Zlo a pomstychtivost propuká zejména 
ve zbabělcích a často v kolaborantech 
s esesáckým režimem, a když to 
poválečný chaos dovolí, zmocňují se 
i majetku někdejších sousedů a sadis-
ticky zabíjejí ty, kteří neudělali nic špat-
ného, jen mlčeli k bezpráví.

Jiří Padevět, spisovatel, historik, knihku-
pec a nakladatel má tak úžasně kulti-
vovaný jazykový knižní projev protkaný 
nevšedními a originálními metaforami, 
že některé mikropovídky připomínají 
až básně v próze. Krásná slova, 
radostná atmosféra z konce války, sny 
o budoucnosti, to vše se tak příjemně 
čte… a najednou prásk! Rána a konec 
života jedince, jenž byl v nesprávný čas 
v nesprávném místě. A to je ještě málo, 
často je život ukončen po prožitém utr-
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Grada, 389 Kč, již vyšlo

Host, 349 Kč, již vyšlo
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