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VhledÛ do zákulisí bank a nadná-
rodních penûÏních korporací jsme
mohli vidût nûkolik, nûkteré i po-
zoruhodné – vedle jiÏ legendárního
Stoneova filmu Wall Street je to
i ãesk˘ dokument Doba mûdûná
nebo argentinská tragikomedie
Metoda, která ukazuje, jak se vybí-
rají (v‰eho)schopní vrcholoví fi-
nanãníci. A nestor politického fil-
mu Costa-Gavras, od nûhoÏ jsme
vidûli taková díla jako Doznání ne-
bo Hrací skfiíÀka, líãí ve snímku
Kapitál rozporupln˘ osud jednoho
takového ãlovûka.
Pozornost reÏisér ov‰em vûnuje

i podrobnûj‰ímu rozkrytí, jak vlast-
nû funguje bankovnick˘ mechanis-
mus, jak se finance bez sebemen-
‰ího omezení pfielévají, jak se vy-
dûlávání penûz i riskantní operace
nakonec stávají jedin˘m smyslem
Ïivota. Pfiestává b˘t rozhodující v˘-
hra nebo prohra, dÛleÏité je nevy-
padnout ze hry.
KdyÏ Marc Tourneuil (Gad Elma-

leh) nastupuje, zprvu jen jako zá-
skok za nemocného ‰éfa, do vede-
ní francouzské banky Phenix, je‰tû
netu‰í, s kolika protivenstvími se
bude muset porvat – od intrikují-
cích kolegÛ po vlastní pochyby. Ze-
jména první ãást pfiíbûhu objasÀu-
je ledacos z toho, co mÛÏeme ví-
dat kolem sebe, tfieba masivní
propou‰tûní, aby ze‰tíhlená firma
dosáhla vût‰í hodnoty. 
Marc je herecky budován pfieváÏ-

nû zvenãí, obãas v rámci téhoÏ zá-
bûru komentuje své poãínání, nû-
kdy se dokonce obrací pfiímo do
kamery, aby se podûlil o právû zís-

kané pocity ãi postfiehy. Spatfiíme,
jak svût bohatství a moci ãlovûka
mûní (v˘mluvné jsou okamÏiky, kdy
Marc aÏ obsesivnû zatouÏí po
vnadné modelce, která s ním flirtu-
je), jak snadné je pfiesvûdãit sama
sebe o potfiebnosti a nezbytnosti
zvolené existence. V‰e shrnuje zá-
vûreãná prÛpovídka, v níÏ se Marc
pfiirovnává k novodobému Robinu
Hoodovi – jen s tím rozdílem, jak
s cynickou nadsázkou podot˘ká, Ïe
chud˘m bere a bohat˘m dává.
I kdyÏ na pÛsobivosti ubírá patr-

ná tezovitost syÏetu, i kdyÏ mÛÏe
vadit zbyteãná upovídanost, urãitû

osloví vyznûní pfiíbûhu, kter˘ bofií
jakékoli iluze. ReÏisér vÏdy souznûl
s levicov˘mi postoji a nezapfiel je
ani nyní, kdyÏ dává zaznít provoka-
tivnû formulovanému stanovisku:
Marc svému zhrzenému str˘ãkovi,
nejspí‰ odborovému pfiedáku,
s v˘smû‰nou ironií dokládá, Ïe
teprve on uskuteãÀuje dávnou
ideu mezinárodního sjednocení
dûlnictva. Nadstátní bankovnictví
totiÏ pfiekonává jakékoli politické
rozdíly, ve‰keré poãínání ovlivÀuje
jedinû vidina zisku, podbarvená
heslem „Po nás potopa“.
� Jan Jaro‰, filmov˘ publicista

Nonstop knihkupectví pana Pe-
numbry (vydává nakladatelství
Host) je prvním románem Robina
Sloana. Jedná se o pfiepracovanou
a roz‰ífienou verzi povídky, kterou
autor nejprve zvefiejnil on-line. Tis-
kem román vy‰el teprve vloni a jiÏ
získal nûkolik ocenûní, práva na
nûj byla dokonce prodána do mno-
ha zemí. 
Lehce skeptick˘ moderní hrdina,

kter˘ se vyzná ve tvorbû webov˘ch
stránek, programování v Ruby, v ty-
pografii a vizualizaci dat, získává
práci v tajemném a nikdy nezavíra-
jícím knihkupectví uprostfied San
Franciska. Zde se postupnû dosta-
ne na stopu tajemství, které je
spjato s v˘znamn˘m italsk˘m knih-
tiskafiem Aldusem Manutiem a je-
ho Ïákem a pfiítelem Griffo Gerrits-
zoonem. Zde autorská licence
pravdûpodobnû smû‰uje dvû po-
stavy – skuteãného tiskafiova Ïáka
a v˘znamného tvÛrce písem (Fran-
cesco Griffo) a Erasma Rotterdam-

ského (vlastním jménem Gerrit
Gerritszoon). Novopeãen˘ prodavaã
knih nakonec uspûje tam, kde ne-
pomohla staletí snahy tajného spo-
leãenství a kde zklamala i moderní
v˘poãetní technika.

Ve zkratce by se dalo fiíci, Ïe 
je to pfiíbûh o knihách a technolo-
giích. Pfiíbûh ãtiv˘, zábavn˘, pohrá-
vající si se zabûhan˘mi stereotypy.
Radost budou mít milovníci knih-
tisku i fanou‰ci moderních techno-
logií, tyto svûty vedle sebe mohou
pomûrnû dobfie existovat a navzá-
jem se doplÀovat. Îádné pfievratné
objevy se sice nakonec nekonají,
ale odhalené tajemství, které není
niãím ‰okujícím, pfiece jen potû‰í
vût‰í ãást pátraãÛ. 
Sloan je dobr˘ vypravûã a jeho

próza má sviÏn˘ spád. Na‰tûstí si
nehraje na nic víc, neÏ ãím je, pfie-
kvapí pfiíjemnou ironií a odstupem,
brání se patetiãnosti románÛ Dana
Browna. âtenáfie Borgese, Eca ne-
bo také Neala Stephensona by
v‰ak kniha potû‰it mohla, byÈ ro-
mán moÏná brzy zestárne. Ale to
je jen pfiirozená daÀ za blízké spfia-
Ïení pfiíbûhu se souãasn˘mi tech-
nologiemi.
� Pavel Kotrla, literární publicista

KRAËÁSKY

� Spoleãnost ãesk˘ch skladatelÛ
a Mûstská ãást Praha 1 zvou na
24. roãník festivalu Dny soudobé
hudby. Pfiehlídka zastfie‰uje osm
koncertÛ, které probûhnou v prÛ-
bûhu listopadu na rÛzn˘ch mís-
tech hlavního mûsta. âesk˘ roz-
hlas pfiebírá dva koncerty. Ten
první se uskuteãní 6. listopadu
v Galerii HAMU na Malostran-
ském námûstí a nabídne skladby
ãlenÛ SdruÏení pro soudobou
hudbu Pfiítomnost, ten druh˘ –
25. listopadu opût na HAMU –
obohatí festival o Ïivé provedení
skladeb ZdeÀka Zahradníka, Iva
Bláhy, Karla Pexidra ãi Olgy JeÏko-
vé. � Balet Národního divadla pfii-
pravil unikátní projekt BaletBus
aneb Jedeme na balet!, kter˘ mi-
mopraÏsk˘m divákÛm pfiedstavuje
svût baletu a Národního divadla.
Poprvé se BaletBus vydal na ces-
tu 19. fiíjna a uãitelÛm a ÏákÛm
Základní umûlecké ‰koly z brnûn-
sk˘ch Îidlochovic nabídl prohlídku
historické budovy Národního diva-
dla a veãerní baletní pfiedstavení
âarodûjÛv uãeÀ. BaletBus navazu-
je na historickou tradici svozÛ
mimopraÏsk˘ch divákÛ do Národ-
ního divadla, organizovan˘ch jiÏ
v roce 1892. � Legenda ãeské
populární hudby Marie Rottrová
vydává unikátní album âas mot˘-
lÛ obsahující v˘hradnû její star‰í
písnû na texty Jaromíra Nohavici.
Sama zpûvaãka vybrala a sestavi-
la písniãky nikoli chronologicky,

ale tak, aby se ve zvoleném pofia-
dí dobfie poslouchaly. � Naklada-
telství Torst vydává poslední ro-
mán loÀského padesátníka Pavla
Haka, rodáka z jiÏních âech Ïijící-
ho v PafiíÏi. Autor pûti románÛ ce-
nûn˘ch francouzskou literární kriti-
kou i ãtenáfii líãí v románu Vomito
negro (2011) „pfiíbûh dvou souro-
zencÛ, ktefií jsou jiÏ pfii první kon-
frontaci se svûtem, jak ho nalin-
kovala západoevropská a americ-
ká pfiedstava úspûchu a kariéry,
pfiedurãeni k osudu ztracencÛ“. 
� Pfiední slovensk˘ bubeník natr-
valo usazen˘ v Praze Dano ·oltis
vydává só�lové� album Drumsong.
Muzikant, zná�m˘� ze své�ho pÛ�so-
bení u Vertigo, IMT Smile, Lenky
Dusilové� nebo Yvonne Sanchez
Bandu, si v‰echny ná�stroje na CD
nahrá�l. Kromû� akustick˘�ch bubnÛ�
mu jako hudební ná�stroje po-
slouÏ�ily i dû�tské� hraã�ky jeho dce-
ry, pokliã�ky na hrnce nebo prask-
nuté� ã�i jinak po‰�kozené� ã�inely.
� (mi‰)

Kapitál nezná hranice
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Gad Elmaleh pfiedstavuje hlavního hrdinu Marca jako v‰ehoschopného
finanãního ‰íbra

Kniha pro nerudy i knihomily
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