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Henikamě inspiruje odvahou a soucitem,
říká o své knižní hrdince spisovatelka
Desítky nadšených čtenářů
zaplnily ve středu 9. listo-
padu jičínskou Knihovnu
Václava Čtvrtka.

jičínskou
Čtvrtka.

jičínskou
Regionální

spisovatelka a radiologická
asistentka Oblastní nemoc-
nice Jičín Dana Beranová
zde křtila svou novou knihu
Zpěv straky. Fantasy příběh
o čarodějce a léčitelce He-
nice čtenáře fascinuje.
„Žánr fantasy mi dává větší
možnosti. Inspiraci hledám
v Zaklínači i v Harrym Po-
tterovi,“ říká spisovatelka.

Vaše nová fantasy kniha
Zpěv straky se před pár týd-
ny objevila na pultech knih-
kupectví. O čem je?
Příběh se odehrává ve smyš-

leném světě v období středo-
věku. V tomto světě lidé uctí-
vají čtyři bohy a zasvětili jim
čtyři řády, které zvelebují zemi
– Nadaní, Moudří, Milosrdní a
Stateční. Hlavní hrdinka se
jmenuje Henika, čarodějka a
léčitelka. Odpoutá se od své
matky, začne žít mezi lidmi,
jezdit za nemocnými pacienty
a cestou se setkává s magií,
kteroumusí řešit. Někteří lidé
příběh v tomto ohledu přirov-
návají k Sapkowského Zaklí-
nači, což je pro mě velká pocta
a takymá velká inspirace.

S fantasy spisovateli se u nás
v regionumoc nesetkáváme.
Jak jste se k tomuto žánru
dostala?
Mámpocit, že právě fan-

tasymi dává větší možnosti.

Spoustu point a svýchmyš-
lenekmůžu snadněji dát
právě do fantasy. Velký im-
puls promě byla paní Row-
lingová a její Harry Potter, to
byl první podnět, na základě
kterého jsem napsala svou
první knihu. Ale už na gym-
náziu jsem jako slohovou
práci napsala povídku, která
měla prvky fantastiky.
Bublalo to vemně, až to vy-
bublalo. V současné době
mám v hlavě kromě pokra-
čování příběhu Heniky, který
byměl být ve finále třídílný,
také dva romány, které
nejsou fantasy. Takže pokud
to vyjde, ráda bych se věno-
vala i tomu.

Pracujete v jičínské nemoc-
nici jako laborantka. Jak se
váš život a vaše práce ve
zdravotnictví prolínají do
knihy Zpěv straky?

Vždycky když si večer sed-
nu k Henice a popisuju, jak je
odvážná, často si říkám, jestli
bych já byla tak odvážná. Ale
hlavně je soucitná. Když jste
dennodenně v kontaktu s
pacienty, někdy se v člověku
soucit začíná trochu vytrácet.
To ale nechci. Úsměv,

vytrácet.
Úsměv,

vytrácet.
vlídné

slovo, pohlazení, to je hrozně
moc aměla by to být součást
naší práce. V tommi právě
Henika hodně pomáhá. Když
píšu o tom, jak někomu po-
může, vždycky se sama sebe
ptám, jestli jsem i já byla
dnes dost hodná na své pa-
cienty.

Henika jako čarodějka a lé-
čitelka používá imetody za-
ložené na alternativníme-
dicíně. Jsou všechny reálné a
použitelné?
Všechnymají reálný zá-

klad. Kromě nástavby radio-

logického asistenta jsem vy-
studovala také homeopatii,
takžemám blízko k alterna-
tivním způsobům léčení. Z
toho při psaní čerpám hodně
a další věci si dohledávám.
Všechny bylinky,
které Henika pou-
žívá, tedy vy-
cházejí ze sku-
tečnosti. Není
jich tam
mnoho, ale
třeba kostiva-
lová nebomě-
síčkovámast a
výluh z řebříčku
se používá běžně.
Jen belladonnu, neboli
rulík zlomocný, který se
opravdu používá na otravu
houbami, rozhodně nedopo-
ručuju nikomu zkoušet.

Nacházíte v postavě Heniky
sama sebe?

Asi nedokážu vytvořit hr-
dinku, která by odemě byla
hodně rozdílná. Vmojí první
knížce se do příběhu hodně
promítám já jako dítě. A v
Heniceměmnozí moji známí
objeví jako dospělou. Nepíšu
jen hlavou, píšu i srdcem.
Tak je v tom kus z něj.

Henika je v knize dospělá
třiatřicetiletá žena, která ale
stále hledá svémísto ve svě-
tě. Čerpala jste i v tomto
ohledu ze své zkušenosti?
Myslím, že teď už jsem

dobře zakotvená amám
skvělou rodinu, takže semě
to tolik nedotýká. Alemyslím
si, žemoje velké téma je vy-
rovnání se s odchodemmé
maminky. S tím se vyrovná-
vám ve své první knize Eva a
kniha poznání. Pro Heniku a
její matku jsem chtěla napsat
harmonický vztah, ale špatně
semi tak stavěl příběh, proto
jsem to pojala úplně opačně.
Henikamámatku krutou a
zlou. Ale je vidět, že vztah
matky a dcery a obecně ro-
diče a dítěte je téma, které

mě provází v celé
této knize. Každá
kapitola nahlíží
na vztah rodi-
če a dítěte
trochu jinak.

Knihu Zpěv
straky vydalo
nakladatelství
Host. Jak tako-

vý úspěch vnímá-
te?

Samozřejmě jsem z toho
velmi šťastná, moc si toho
vážím. Část knížky jsem
mírně upravila, aby fungo-
vala jako povídky, a poslala
jsem je do soutěže Vidoucí.
Umístila jsem se na třetím a

pátémmístě a díky tomu si
mě zřejmě nakladatel dřív
všiml. Odpověď přišla záhy,
asi po třech týdnech, co jsem
poslala rukopis do prvního
nakladatelství. Amyslím si,
že jsem si vkusem sedla s re-
daktorem. Omé práci mluví
moc hezky, nechtěl knihu
nijak zásadněměnit a do-
konce letos v upoutávkách
na nové knihy napsal, že
Zpěv straky je jeho srdcovka.
Tomě hodně potěšilo.

Jaké ohlasy čtenářů se k vám
zatím dostávají?
Zatím přicházejí moc hez-

ké zprávy. Jeden čtenářmi
napsal, že knihu původně
koupil mamince, ale ráno do
ní nakoukl a večer měl pře-
čteno. Moc ji vychválil. Jsem
obecně ráda, že Zpěv straky
oslovil i muže. Původně jsem
si myslela, žemoje psaní, kde
netečou potoky krve, bude
spíš pro ženy. Alemezi be-
tačtenáři i nyní, když je kni-
ha venku, mám velkémnož-
ství spokojenýchmužů.

Spisovatelka Dana Beranová na křtu své knihy Zpěv straky v jičínské knihovně. Foto: Deník/ Kateřina Chládková

Když píšu o tom,
jak Henika někomu
pomůže, vždycky se
sama sebe ptám, jestli
jsem i já byla dnes
dost hodná na své

pacienty.

Rozhovor

KATEŘINY CHLÁDKOVÉ

Dana Beranová
Pochází z Jičína, z městské-

ho paneláku ale už v dětství
utíkala na vesnici ke koním a
do přírody. Na venkově se na-
konec usídlila natrvalo a do Ji-
čína dojíždí za prací laborantky
ve zdejší nemocnici.
Svou spisovatelskou kariéru

začínala básničkami, pohád-
kami a krátkými povídkami,
vyzkoušela i psaní písňových
textů, které zhudebňuje a zpívá
se svýmmanželemHynkem a
jejich společnou kapelou Pís-
ničkáři Ze šuplíku. Ve volném
čase chodí na procházky se
svými psy, uprostřed lesů také
vymýšlí postavy, zápletky a di-
alogy do svých knih.

Česko boj s drahotou prohrává. Vládní čekání na 
celoevropské řešení se nevyplatilo

Zpracovatel a zadavatel : Kancelár europoslance Ondreje Knotka

V zásadních výzvách Fialova vláda selhá-
vá. A ještě k tomu si to neumí ani přiznat. 
Nedávné obrovské komunikační kotr-
melce při představování parametrů daně 
z mimořádných zisků ukazují pravou tvář 
pětikoaliční vlády. Jak se dalo očekávat, 
vládní slepenec vede vnitřní boj s na-
prosto protichůdnými názory. A nejen 
v Česku. Vždyť i v Evropském parlamentu 
jsou vládní europoslanci v názorově ne-
slučitelných  frakcích. Oproti předvoleb-
ním prohlášením, nemá současná vláda 
ani experty, ani řešení a navíc přímo 
tragicky komunikuje. 

Od března 2022 přitom mohly státy EU dělat 
mimořádná opatření díky krizovému rozvol-
nění pravidel státní podpory na vnitřním trhu 
EU. Česká vláda to na rozdíl od většiny zemí 
EU neudělala. A tak se energetická inflace Če-
chům propsala do cen výroby, zboží a bohužel 
i potravin. V září už šlo z pohledu průmyslu, fi-
rem i domácností skutečně do tuhého. Zbytku 
vlády muselo být už jasné, že díky naprostému 
politickému diletantství ministra průmys-
lu a obchodu Síkely, nemůže ministerstvo 
(jinak velmi schopný resort) přijít  s jakým-
koliv funkčním řešením. Zároveň se ukázalo, 
že to tzv. „evropské řešení“, na které se Fialo„evropské řešení“, na které se Fialo„evropské řešení“ -
va vláda vymlouvala, se nehledá snadno a že 
zdaleka nevyřeší vše, co Čechy trápí. A tak Fiala 
nechal sestavit paralelní tým na úřadu vlády, 
který nakonec přišel se stropem u 3 000 Kč za 
MWh plynu a 6 000 Kč za MWh elektřiny. Toto 
opatření ale přišlo pozdě. Vláda tak vynaloží 
na kompenzace obchodníků mnohem více, 
než kdyby reagovala už na jaře, tak jak chtěly 
firmy, odbory i opozice.   

Po dlouhé křeči se tedy snad už rýsuje alespoň 
nějaké opatření pro domácnosti a menší firmy. 

Podpora velkého energeticky náročného prů-
myslu, který je pro Česko tak klíčový, ale stále 
není vyjasněna. Česko zaznamenalo největší 
nárůst cen energií, zboží  a potravin v EU. Čekat 
na spásné evropské opatření se tedy rozhodně 
nevyplatilo. Naopak státy, které byly proaktivní 
a zavedly včas chytrá národní opatření (například 
Francie, Španělsko či Itálie) jsou na tom lépe.

O to smutnější je, že se současná vláda  bije 
do prsou, jak intenzivně pomáhá. Jsou to ale 
jen hypotetická čísla na papíře. Reálná pomoc 
nikde.

Dalším přešlapem s neblahým následkem pro 
české hospodářství je již zmíněná daň z mimo-
řádných zisků. Ta se dle domluvených pravidel 
měla týkat nadstandardních příjmů za roky  2022 
a 2023. Fialova vláda ale naprosto nepochopitel-
ně přišla s obdobím až do roku 2025. A tak řada 
firem bude raději danit  v jiných zemích EU.

Nad kroky vlády kroutí hlavou už i její bývalí 
skalní příznivci. V takto krizové době potřebuje 
naše země jasné, racionální a názorově pevné 
vedení, jenže to jsou přesně vlastnosti, o kte-
rých může Fialova vláda tak maximálně snít.  

Ondřej Knotek (ANO)
europoslanec

www.ondrejknotek.eu

BeskydMed s.r.o. | www.beskydmed.cz | tel.: 773 833 623

Ano, i vy můžete 
porazit in aci 
a nadstandardně 
vydělat s novou 
emisi až 119 % 
za 7 let.

MUSÍ MÉ ÚSPORY POŽÍRAT 
INFLACE?
Už nemusí. Námi vyplácený úrok Vám 
zajis�  nadstandardní zisk.

MOHU MÍT PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ 
PŘÍJEM, NĚJAKOU „RENTU“?
Ano, pevně stanovené úroky Vám pra-
videlně každý měsíc zašleme na Váš 
účet.

MUSÍM HRADIT NĚJAKÉ 
POPLATKY?
Nemusíte. My poplatky nemáme.

JE TO BEZPEČNÉ?
Ano, je to bezpečné. Bydlet se bude 
stále, krize nekrize. Inves� ce do ne-
movitos�  patří k nejméně rizikovým 
a hlavně s domem či bytem vám nikdo 
neuteče. Vždy je co zpeněžit.

A JAK TOTO VYSOKÉ ZHODNOCENÍ 
ZÍSKÁM? CO MUSÍM UDĚLAT 
K ZAJIŠTĚNÍ MÉ „RENTY“?
Stačí na stránce www.beskydmed.cz
vyplnit objednávku nebo zatelefono-
vat na 773 833 623. My Vám vše bez-
platně a nezávazně doručíme domů. 
Čím dříve zavoláte nebo napíšete, � m 
dříve Váš účet naroste každý měsíc 
o připsané úroky.

Navyšte své úspory o 17 % ročně!

NEPROMARNĚTE 
SVOJI ŠANCI.

Chci rentu, chci měsíční příjem, chci navýšit
své úspory, chci porazit in aci, chci jistotu

Unikátní triko, 
na které 
se můžete 
spolehnout

www.cityzenwear.cz

Není vidět pot
Odolá špíně
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