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M
ladá léta Arnošta Gold-
flama, soubor brněn-
ských osobností 20. sto-
letí, básníkova tajem-
ství, kouzlo Antarktidy.

To vše přibližují nedávno vydané
knihy s brněnským otiskem.

Ohlížení v klopotném stylu
„Brno, ty město mých snů“ nazval
dramatik, herec a v posledních le-
tech stále víc literárně tvořící autor
Arnošt Goldflam knížku svých vzpo-
mínek na brněnské mládí někdy na
přelomu 70. a 80. let. Po knize Tata
a jeho syn, kde se posmrtně omlou-
val svému otci za vzájemné spory,
a následné Hlavně o mamince, s níž
prý žádné spory neměl, se opět z jis-
té části fiktivně vrací k létům, kdy se
dozvěděl o svém židovském půvo-
du, sbíral sexuální zkušenosti a ma-
minka mu umírala na rakovinu.
Vzpomínky jsou to zajímavé

i přesto, že při srovnání s autoro-
vým skutečným životopisem leda-

cos nesedí. Ale průšvih knihy tkví ve
stylu, jímž je psána. Goldflam totiž
píše s erudicí školáčka základní ško-
ly,mnohomluvně a přitom s pozoru-
hodně okleštěnou slovní zásobou,
klopotně a prkenně. Je to velká ško-
da. Kdyby se jeho knihy ujal schop-
ný redaktor, jenž by ji ovšem musel
stylisticky z gruntu přepsat, autentic-
ké Brno 70. a 80. let by se v knize ne-
ztratilo. A zároveň by nebylo tak ne-
příjemné tyto vzpomínky číst.

Brněnské pikanterie 20. století
S podtitulem „Karel Fuksa o brněn-
ské bohémě, Arnoštu Goldflamovi,
Frantovi Kocourkovi, Janu Nováko-
vi, sobě a dalších“ vyšla kniha Bůh
je z Brna. A nebylo by asi zajímavěj-
ších vzpomínek renesančního br-
něnského režiséra, scenáristy i vý-
tvarníka na osobnosti a události
zhruba od počátku 20. století do-
dnes, kdyby se na jejich textové po-
době nepodepsal rozhlasový redak-
tor Jiří Kamen.
Je jistě cenné, že zaznamenal nej-

různější – i pikantní – podrobnosti
nejen o nepominutelných brněn-
ských postavách zmíněných v pod-
titulu knihy, ale třeba také o Josefu
Kainarovi, Františku Vláčilovi, Iva-
nu Blatném, hraběti Haugwitzovi,
Milanu Kunderovi, skladateli a mu-
zikologovi Miloši Štědroňovi, faráři
Františku Líznovi a řadě dalších,
s nimiž se sám Fuksa nebo jeho ro-
dina stýkali. Velmi zajímavé jsou
i vzpomínky na brněnskou zednář-
skou lóži, jejímž členem byl Fuksův
dědeček. Jenže to všechno je v kni-
ze navršeno a odvyprávěno stylem
hop sem, hop tam,mnohdy útržko-
vitě a jaksi nedopovězeně. Navíc
lidé, kteří nejsou z Brna či zasvěce-
ní, by nejspíš potřebovali k vyprávě-
ní patřičný vysvětlující aparát, jenž
však v knize chybí, stejně jako sou-
hrnný obsah či jmenný rejstřík. Kni-
hu sice doplňuje menší fotografic-
ká příloha, ale i ta vypadá podobně
kuse a neúplně.

Upřímná zpověď básníka
Další vzpomínková kniha týkající se
z drtivé části Brna má formu rozho-
voru, který vedl literární vědec Jiří
Trávníček se svým bývalým gymna-
ziálním profesorem, básníkem Ví-

tem Slívou. Vyšla v brněnskémHos-
tu a v souladu s básníkovým slez-
ským původem se jmenuje Všelijak
poplantane. Ale poplantane neboli
přibližně vyprávěné na přeskáčku
v knize není nic. Trávníček jí na-
opak dal přehledný řád věnující se
básníkovu životu z hlediska místo-
pisného i životopisného.
A pokud si mnohohlavé stádečko

profesorových bývalých studentů
z Gymnázia Slovanské náměstí
a posléze z Biskupského gymnázia
chce počíst o kdekteré jeho intim-
nosti, kniha jej nezklame. Od ne-
skutečně drtivé rodinné historie,
která fatálně poznamenala život
jeho rodičů, až po neskrývané pija-
tyky s přáteli a studenty včetně
dlouholetého mimomanželského
vztahu netají Vít Slíva před čtená-
řem zřejmě nic podstatného. Navíc
se samozřejmě věnuje svým literár-
ním i hudebním láskám, své tvorbě
a literárnímu životu Brna zejména
v 80. a 90. letech i vzpomínkám na
četné osobnosti, které potkal a jež
ho ovlivnily. Knihu navíc doplňuje
poměrně bohatý fotografický do-
provod ze Slívova soukromého ar-
chivu.

Duchařský příběh z Brna
Pravnuk Josefa Merhauta
(1863–1907), brněnského novináře,
jehož literární práce bývaly situo-
vány právě do Brna, se jmenuje
stejně a v nakladatelství Větrné
mlýny vydal ve svých 69 letech
knižní prvotinu, novelu Strach a bí-
da strašidel. Ta se rovněž odehrá-
vá v Brně, ovšem už v dnešních ča-
sech. Chtěl-li takto potomek, jenž
ovšem celý život učil matematiku
a fyziku na královopolském gymná-
ziu, připomenout svého předka, je-
hož jméno nese ulice směřující od
centra k Lesné,měli bychom to nej-
spíš chápat jako chvályhodný po-
čin.
Jenže to by jeho duchařský pří-

běh o strašidlech, která se stýkají

s Brňany, jejichž životy ovlivňují,
musel nést pečeť alespoň částečné
literární kvality, jakou disponovaly
pradědovy texty. A tak tomu bohu-
žel není. Jak stavbou, tak stylistic-
kým uchopením připomíná jeho ja-
koby náhodně nahozený a rozvíje-
ný příběh nejvíc ze všeho snaživou
slohovku žáka základní školy. Což
sráží čtivost a přitažlivost poněkud
zmateného vyprávění o strašidlu,
které si vyhlédlo coby svého přítele
obyvatele činžáku v Orlí ulici, k nu-
le. Nadto se tentokrát poměrně
značně nepovedla ani grafická
úprava knihy od KateřinyWewioro-
vé. Škoda přeškoda.

Zasvěcený pohled do říše ledu
Absolvent i vedoucí Geografického
ústavu brněnské Masarykovy uni-
verzity, geograf a především zakla-
datel i dlouholetý vedoucí samo-
statné české stanice J. G. Mendela
na Antarktidě Pavel Prošek sepsal
své angažmá v této oblasti i po-
znatky o této části světa do výprav-
né, ale až kupodivu čtivé a široké

čtenářské obci přístupné knihy Se-
tkávání s Antarktidou. S množ-
stvím autentických fotografií, ma-
pek i grafů ji vydalo brněnské na-
kladatelství Books & Pipes, které
nešetřilo na kvalitním papíře ani
na dobré reprodukci všech obrazo-
vých materiálů.
Což by samozřejmě nestačilo, po-

kud by text nebyl tak zajímavý a do
hloubky poučený, jako je tomu
z pera mnohonásobného vedoucí-
ho zdejších expedic, jenž tento stu-
dený a odlehlý kout naší planety
očividně miluje. Vynikající je nejen
shrnutí historie objevování tohoto
kontinentu, ale především autentic-
ké svědectví o životě na základně,
jež naprosto ústrojně doprovázejí
přírodovědné poznatky, které jsou
v mnoha případech dílem brněn-
ských vědců v čele s autorem kni-
hy. Kontinent, k němuž se nyní upí-
rá pozornost klimatologů i kvůli od-
távání zdejšího ledu, popsal v Čes-
ku ten nejpovolanější. A navíc
s myšlením realistického vědce, ne
politického aktivisty.

Beata Dudová
spolupracovnice MF DNES

N a první pohled není David
Svoboda ničím zvláštní. Třice-
tiletý Brňan už ovšem dekádu

zápasí s psychickými problémy, kte-
ré ho v počátcích dokonce dovedly
k pokusu o sebevraždu. Před ro-
kem začal sdílet své pocity na face-
bookovém blogu, minulý víkend
pak v Brně pokřtil autobiografic-
kou knihu Citlivá zpověď jednoho
blázna.
Přestože působí lehce nervózně,

svůj příběh vypráví otevřeně a vy-
rovnaným hlasem, jako kdybymlu-
vil o někom jiném. Prvopočátky
psychických potíží se u něj objevily
v období maturity. „Tu jsem ještě
zvládl. Větší komplikace začaly až
po ní, kdyžmi bylo devatenáct dva-
cet let,“ přibližuje.
Po absolvování střední školy byl

přijat na kombinované studium
a zároveň začal pracovat jako ope-
rátor call centra, což pro něj bylo
velmi náročné. „Dvanáctihodinové
směny, hovor za hovorem. Straš-
né,“ popisuje své první zaměstná-
ní. Hektická práce jeho psychice ne-
pomohla, právě naopak.
Ačkoli byl zapsaný ke studiu, ne-

přišel ani na jednu přednášku. V té
době se u něj totiž začala projevo-
vat sociální fobie, tedy úzkostná po-
rucha, která působí problémy ve
společenských interakcích, a proto
studium ukončil. Zároveň se za ce-
lý rok, co jej psychické komplikace
sužovaly, nikomu nesvěřil. „Kdy-

bych to tehdy někomu řekl, mohlo
to dopadnout jinak,“ ohlíží se mla-
dík, který ani nevyhledal žádnou
odbornou pomoc.
Svoboda zároveň trpěl i obsedant-

ně-kompulzivní poruchou. „Měl
jsem třeba pocit, že když jdu po uli-
ci, tak na mě kolemjdoucí kvůli ně-
čemu koukají,“ odhaluje. Obsese
v kombinaci s prací a stresem po-
stupně gradovala, psychice nepo-
mohla ani dovolená s přáteli, která
se neobešla bez popíjení alkoholu.
Po rozptýlení u moře už nebyl
schopný se do zaměstnání vrátit.
„Má psychika byla tak narušená, že
mě dovedla až k pokusu o sebevraž-
du,“ svěřuje se.

Bláznem se necítí
Sáhnout chtěl po první variantě,
která ho napadla, což bylo podřezá-
ní žil. Na internetu se však dočetl,
že to není úplně spolehlivá meto-
da. „I v tomto rozpoložení jsem byl
schopný racionálně uvažovat. Vzal
jsem tedy nůž a bodnul se jím do
krku,“ odkrývá temnou minulost.
Protože nechtěl, aby ho máma na-
šla mrtvého doma, vydal se do ne-
dalekých garáží. Jeho pokus se na-
štěstí nezdařil. Poté, co se probral
z bezvědomí, nemohl mluvit, a tak
navedl jednoho ze svých kamarádů
na místo, kde ležel, pomocí SMS.
Přítel jej našel s krvácející bodnou
ranou a zavolal sanitku.
Z nemocnice putoval Svoboda pří-

mo k odborníkovi na psychiatrii.
První diagnózou byla obsedant-
ně-kompulzivní porucha, a začal
proto dostávat obrovskou dávku an-

tidepresiv. „Jsou to jediné léky, kte-
ré se dají na tuto poruchu nasadit.
Jenže když se ukázalo, žemám v so-
bě prapočátky bipolární poruchy,
vyvolala antidepresiva první má-
nii,“ vzpomíná.
O půl roku později mu lékaři ozná-

mili další diagnózu – právě bipolární
poruchu. Nasadili mu stabilizátory
nálady, které ji měly držet v rovině,
a antipsychotika na tlumení mánií.
Následovalo období jako na houpač-
ce, kdy se u něj asi čtyřikrát opako-
val cyklus mánií a depresí. Poslední
fázi mánie zažil v roce 2015, od té
doby je jeho nálada díky lékům stabi-
lizovaná a výkyvy minimální. Medi-
kace ho nicméně nadále ovlivňuje.
„Bipolární porucha a léčiva v mém
životě změnily asi úplně všechno.
Dříve jsem se za to styděl a snažil se
to skrývat,“ přiznává Svoboda.
Nakonec se však rozhodl podělit

se o svůj boj s nemocí. Nejprve na
blogu, letos v dubnu pak napsal prv-
ní slova čerstvě pokřtěné knihy. Pů-
vodně přitom nepočítal s tím, že
z těchto textů vznikne něco větší-
ho. „První dvě kapitoly byly jen pro
mě, do šuplíku,“ říká. Brzy si navíc
vzal od psaní dvouměsíční pauzu
a přemýšlel, jestli má vůbec pokra-
čovat. Přání publikovat vlastní kni-
hu však nakonec zvítězilo.
A proč v názvu použil slovo „blá-

zen“, když by rád bojoval proti stig-
matizaci lidí s psychickými nemoce-
mi? „Je to nadsázka, pojmenová-
vám tak sám sebe. Snažím se bojo-
vat s předsudky a chci, aby se lidé
nebáli toto slovo vnímat. Sám sebe
za blázna nepovažuji,“ vysvětluje.

Jana Soukupová
spolupracovnice
MF DNES

Všelijak poplantane Vzpomínkový roz-
hovor s básníkem VítemSlívou vede
jeho bývalý student Jiří Trávníček. Vy-
dal brněnský Host. Cena: 399 Kč

Strach a bída strašidelStejnojmenný
pravnuk JosefaMerhauta sepsal du-
chařský příběh v brněnských reáliích.
Vydaly Větrnémlýny. Cena: 349 Kč

Setkávání s Antarktidou Zakladatel
polární stanicePavel Prošek seznamu-
je čtenáře smrazivým kontinentem.
VydaloBooks &Pipes. Cena: 499 Kč

Brno, ty město mých snůHerec
Arnošt Goldflam vzpomíná na své
mladé roky vBrně 70. a 80. let.
Vydaly Větrnémlýny. Cena: 369 Kč

Bůh je z BrnaVzpomínky režiséra Kar-
la Fuksy na osobnosti a události, kte-
ré prošly Brnem, sepsal Jiří Kamen
a vydalaMladá fronta. Cena: 369 Kč

Boj s nemocíPrvní kapitoly své knihy psal David Svoboda do šuplíku, nako-
nec se však rozhodl o zkušenosti podělit. Foto: RadimStrachoň,MAFRA

Historky a vzpomínání
Vánoční nadílce knih spojených s Brnem dominují výpravy do minulosti města a jeho postav

Za bipolární poruchu se styděl, teď o ní píše
Knižní tipy MF DNES

● Liliputin: Povídky z války
Brněnský spisovatel Jan Němec se
vyšvihl do povědomí knihami Ději-
ny světla a Možnosti milostného ro-
mánu. K napsání nové ho letos in-
spirovaly události na Ukrajině. Titu-
lem „Liliputin: Povídky z války“ při-
bližuje autor čtenářům fiktivní osu-
dy ukrajinského obyvatelstva – ni-
koli vojáků, ale obyčejných lidí, jimž
válka otáčí život naruby.

● Až na ten konec dobrý
Může být smrt i humorná? V podá-
ní Pavla Tomeše určitě. Nejnovější
kniha známého brněnského autora
a komika „Až na ten konec dobrý“
se točí nejen okolo lásky, sexu
a srandy, ale i smrti či zázraku. Slo-
vy jedné z postav je to „háelpéčko
jako prase“, přičemž zkratka HLP
znamená v novinářském žargonu
hluboký lidský příběh. Kniha letos
vyhrála cenu čtenářů Magnesia Li-
tera.

● Rok v Brně
V knize povídek „Rok v Brně“ od To-
máše Trbuška čeká čtenáře dva-
náct propojených příběhů odehrá-
vajících se – jak název napovídá –
po celý rok v největším městě jižní
Moravy. Hrdiny jsou zde mladší
i starší ženy a muži, kteří se dostá-
vají do všemožných životních situa-
cí. Čtenáři spolu s mladým párem
prožijí první pokusy o intimní sblí-
žení, s čerstvou důchodkyní zase
zakusí pocity prázdnoty. „Příběhy,
které jste možná prožili právě Vy,“
jak zní podtitul knihy, jsou někdy
úsměvné, jindy překvapující, po-
učné nebo vedoucí k zamyšlení.
Tak jako život sám. (rim, dub)


