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Vážený čtenáři,
ačkoliv jsi vážený a nanejvýš ctěný, dovolili jsme si 
z tebe přesto vystřelit – nad obvyklou posloupnost 
časopisu Howard vydáváme jedno bonusové číslo 
a není náhoda, že vychází právě 1. dubna.
Horrory, jak známo, dělí se na spoustu subžánrů 

a dají se dělit i do nespočtu témat. A téma Aprílu 
je jedním z nich. Nabízíme tedy vše na téma dne 
plného šprťouchlat v jednom e-čísle a vy si tak mů-

žete rozšířit obzory. Dozvíte se 
například, kteří filmoví tvůrci na 
vyvedené „pranky“ doplatili a ne-
přijdete ani o klasickou skrumáž 
horrorů na téma Apríl. Že si teď, 
takhle z patra, ani jeden nevyba-
víte? Nebojte, je jich celkem dost 
a některé kousky stály za vidění. 
Spisovatel Petr Boček i do bonu-
sového čísla přispěl svými cenný-
mi poznatky z archivů, nechybí 
ani povídky – tentokrát nejen ryze 
horrorové, ale i se špetkou nevin-
ného humoru, když už máme ten 
Apríl. Těšte se také na profil u nás 
dosud neznámého amerického 
spisovatele Clancyho Hilla. Tímto 
číslem se představuje i nová posi-
la Howardu, Ingrid Valborgová. 
Nuže, vzhůru mezi řádky a hlavně, 
přátelé, nenechte se dnes nikým 
napálit.

Michal Březina

HOWARD anketa howardu
PTáMe Se HORROROVýCH TVůRCů: BOjíTe Se APRílu?

Déla Szénny
spisovatel
Nem félek április-
tól, eddig még sen-
kinek sem sikerült 
megijesztenie. Való-
színűbb, hogy kapok 
valakit. Volt, amikor 
minden nap megcsi-
náltam áprilist. 

Sing A-Song
hudební skladatel
나는 4월이 두렵지 
않다. 지금까지 아무
도 나를 겁주지 않았
다. 나는 누군가를 얻
을 가능성이 더 큽니
다. 매일 4월을 보낸 
적도 있다. 나는 4월
이 두렵지 않다.

Štěpán Král
spisovatel 
Tyhle apríly každé-
ho jenom otravují. 
já bych všechny ty 
internety a počítače 
zakázal.

editorial
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5. Robert Englund
Zajímavá příhoda se odehrála roku 1985 
během natáčení druhého dílu Noční 
můry z elm Street, tentokrát s podná-
zvem Freddyho pomsta. Tvůrce speciál-
ních efektů Rick lazzarini měl ve svém 
týmu dva vskutku vykutálené šprýmaře – 
pyrotechniky Davida Torche a Richarda 
Flamea. Flame a Torch se tajně domluvili 
na důmyslném aprílovém žertíku s tím, 
že napálí hlavní hvězdu natáčení – Ro-
berta englunda. Nic netušící englund 
seděl od brzkého rána v maskérně, kde ho 
připravovali na roli Freddyho Kruegera. 
Měl posléze vyjít ze dveří, na kterých však 
již stál kýbl plný odlakovače. Vtípek obou 
žertéřů spočíval totiž v tom, že se odlako-
vač na Roberta vylije, smyje jeho masku, 
a on se tak bude muset nechat nalíčit zno-
vu a opět si odsedět dobrých šest hodin 
v maskérně. S potutelnými úsměvy vše 
narafičili takřka na jedničku. Nepočítali 

howard téma

TOP 5 hORROROvých TvůRců,
kTEří dOPlaTili na aPRíl

však s jistou eventualitou. Robert, jakožto 
náruživý kuřák, si při odchodu z maskér-
ny konečně zapálil cigaretu – a to právě 
v okamžiku, kdy dveře otevřel. Odlakovač 
je samozřejmě vysoce hořlavý a celý fór 
tak přišel vniveč. Oba pyrotechnici však 
byli na blízku a herce englunda před úpl-
ným uhořením zachránili. Herci ovšem 
zůstaly četné jizvy na obličeji. Maska se 
doslova přiškvařila k jeho kůži. Pohotový 
režisér jack Sholder situace šikovně využil 
a po zbytek filmu nechal Roberta vystu-
povat bez jakéhokoliv líčení, pouze s jeho 
pravým popálením. Snímek tím získal na 
hrůzostrašné reálnosti.

4. Rumna kapallven
Finský režisér Kapallven, který v roce 
2017 debutoval krátkometrážním horro-
rovým snímkem Mitä sängyn alla kät-
keytyy (Co se skrývá pod postelí), měl 
na aprílové žertíky vskutku velkou smůlu. 
Finský filmový fond ho obdařil značnou 
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sumou, aby natočil koprodukční horror 
na motivy knihy Marko Hautaly. Přípravy 
započaly, dokonce pro film získal několik 
předních skandinávských herců a here-
ček. Ovšem Kapallvenův tým si v první 
den natáčení, který samozřejmě připadl 
na první duben, připravil vydařený žertík 
– odeslali mu zprávu, že se natáčení neče-
kaně přesouvá do jiných lokací. Souřad-
nice byly součástí zprávy. Kapallven nevá-
hal a jel rovnou z hotelu na určené místo. 
Poté, co s norským ledoborcem Nordens 
Stjerne překonal polární kruh a dál jen 
s třemi husky putoval táhlými ledovými 
pláněmi, stanul o tři týdny později na se-
verním pólu. Tam seznal, že si z něj pa-
trně vystřelili a pokusil se dostat zpátky, 
bohužel při cestě zpět tragicky zahynul 
hlady. Film, jenž od začátku pronásledo-
valy nešťastné události a smrt režiséra se 
stala poslední kapkou, nikdy nevznikl.

3. Rhád Semaazlim
Rhád Semaazlim jakožto zkušený scená-
rista, který doslova pozvedl kambodžský 
horror z okrajového zájmu až na samé 
výsluní, se v pozdějším věku těšil velké-

mu uznání. Za scénář k horroru Samleab 
pheap (Zabít nudu, 2015) byl dokonce no-
minován na cenu Zlatý Khmér, což je ja-
kási obdoba amerického Oscara. Zlý osud 
tomu chtěl a po Rhádovi se v den pře-
dávání de facto slehla zem. Organizátoři 
akce si zoufali a po Semaazlimovi urputně 
pátrali, zapojila se i mezinárodní policie. 
Stopy vedly až do Nepálu, kde místní elit-
ní policejní složka tzv. Nepal police právě 
se značným zapálením nalezla Rháda na 
úpatí slavné Annapurny, zcela vysíleného 
a takřka nahého. Záhada neměla dlouhý 
čas jakékoliv řešení, jelikož sám postiže-
ný se dosud nachází v komatu a nemohl 
tedy podat možné vysvětlení. Teprve až 
letos prosákly jisté náznaky, že se zřejmě 
jednalo o nevydařený aprílový žert, kterým 
si z Rháda chtěla vystřelit jeho manželka 
Nerháda. Podrobnosti případu jsou stále 
předmětem debat v kuloárech renomova-
ných horrorových magazínů. 

2. Mussi pratplini
Asi nejlepší Apríl prožil italský herec 
Mussi Pratplini, známý spíše pro malé 
role v klasických giallo filmech. jak zná-
mo, Mussi miloval všelijaké oslavy a svát-
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ky, ostatně to u Itala není nic neobvyklého. 
Pratplini toho dne obdržel záhadný vzkaz 
„Dnes se to stane!“. I zaradoval se, že si na 
něj kolegové opět jako každý rok připravili 
aprílový žert. Samozřejmě se rozhodl, že 
je sám převeze a napálit se nenechá. Od 
rána se měl na pozoru, zkontroloval kliku 
dveří, než na ni sáhl, nakoukl do každého 
rohu, pod každý stůl, prozkoumal hrníč-
ky, díval se všude, zda na něj někde něco 
nevybafne. Neváhal prověřit ani lopatu na 
pizzu, zda i pod ní neskrývá se cosi, čím 
by si z něj vystřelili. Večer už samým zou-
falstvím šílel. Trhal ze sebe oděv, škubal si 
vlasy, hrůzu viděl všude kolem sebe, bláznil 
z toho, kdy „to“ přijde. Netušil, že celý vtip 
spočíval v tom, že si kolegové na něj nic 
nepřipravili. Příběh je o tolik tragičtější, že 
se z toho Mussi prakticky nevzpamatoval. 
V sanatoriu Dei Santi Martino ai Monti 
dodnes neustále poukazuje na různé před-
měty a vyslovuje všelijaké úvahy, jaké asi 
překvapení se v nich může skrývat.  

1. Mirky kámosz
Na prvním místě je tvůrce, který se nestal 
obětí cizího žertu, ale jeho strůjcem. Mir-
kyho příběh však rozhodně stojí za převy-

právění. Kámosz, původem z Budapešti, 
pracoval u filmu jako kaskadér. Hned ně-
kolik herců dubloval například v horroro-
vé sérii Saw. jeho tvář jsme sice nespatřili, 
ale byl to právě on, kdo například spadl 
do jámy plné injekčních stříkaček. Tento 
odvážný a dá se říci, že i obětavý muž si 
na své kolegy přichystal vskutku vyda-
řený vtípek. Při natáčení Saw VI (2009) 
zmocnil se masky ústřední figuríny, od-
cizil rekvizitu v podobě archivní tříkolky 
a s touhou vjet do šatny herců a polekat 
je, se prudce rozjel přímo z depozitáře. 
Nad malou tříkolkou však na příkrém 
schodišti ztratil kontrolu a omylem vyjel 
ze studia přímo na dálnici, kde skončil 
pod koly kamionu. Celé se to seběhlo 
příliš rychle, aby někdo stihl zareagovat 
a nebohému žertéři pomoct. Ostatně, 
totéž vysvětluje i Mirkyho epitaf na ma-
lém hrobečku poblíž zmíněné dálnice. 
V závěrečných titulcích filmu Saw 6 pak 
lze najít věnování dobrému Kámoszovi 
i zmínku o jeho tragickém skonu. 

Označené místo posledního
odpočinku Mirkyho Kámosze.

Michal Březina
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kniha je men-
šího rozmě-

ru, takřka kabel-
kové vydání, jak 
už jsme ostatně 
u nakladatelství 
Golden Dog 

zvyklí. I mně se vešla do kabelky a to ji 
mám přímo od Gucciho. Přední i zadní 
desky jsou lehce ohybatelné, což je vhod-
né zejména pro ty, kteří knihy občas něko-
mu ohnou. Se hřbetem je tomu podobně. 
Po dočtení jsem nezpozoroval jakékoliv 
ohnutí. Na zadní straně najdete anotaci, 
která popisuje, o čem příběh je (nebo by 
mohl být) a rozhodně zaujme. Kdo chce 
víc, nespokojí se jen s anotací a bude číst 
dál. A teď už pojďme ke knize samotné.
Po rozevření knihy následoval prázdný 

list, což mě velmi překvapilo. Skoro vů-
bec jsem si nepočetl. První strana a hned 
žádný text? Divné. Přišlo mi, že si autor 
se čtenářem hraje. Příběh tedy začal až na 
druhé stránce. Nejprve nás krátkou pasáží 
vlevo dole zavedl do děje jmenováním lidí, 
kteří se na výrobě tohoto počinu podíleli 
a kde přesně jej vytiskli. To mi přišlo jako 

knižní recenze

šTěPán kRál: ROzSvícEní
Dostala se mi do ruky kniha nakladatelství Golden Dog – novinka 
z pera dosud neznámého českého spisovatele Štěpána Krále. Král, jak 
na vědomost dává ve svém portfoliu autorského webu, chtěl napsat 
horror, jaký před ním ještě nikdo nenapsal. Jak to tedy s jeho knihou 
dopadlo?

rozSVícení
Vydavatel: 
Golden Dog
rok vydání: 2022
Počet stran: 199

zbytečné prozrazování, ale budiž – proti 
gustu žádný dišputát.
Dále pak následovaly listy, nebo strany, 

chcete-li, hustě popsané textem v černé 
barvě. Strany jako takové se k sobě nele-
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pily, jen některé, ale to proto, že jsem těsně 
před čtením snídal kuře.
Všiml jsem si, že všechen text pak ná-

sleduje v úhledně řazených odstavcích. 
Některá písmena jsou k sobě blíže a jindy 
jsou si vzdálenější. Nejvíce ze všeho mě 
ovšem zaujaly názvy kapitol. Od zbylého 
textu se vždy odlišovaly zejména velikostí. 
Názvy jednotlivých kapitol byly totiž tak 
velké, že se mi je dařilo přečíst i bez brýlí. 
Má-li někdo potíže se čtením, doporuču-
ji číst jen tyto názvy. Čtení pouze názvů 
kapitol ale může být dosti fádní, neboť se 
neustále opakují – mění se u nich jen čís-
lovky. Celkem dvacetkrát, což je samozřej-
mě docela nápadité.
Rozumné číslování kapitol mě ovšem 

přivádí k jinému problému. Dole na kaž-
Michal Březina

dé straně se pak vždy uprostřed objevují 
další čísla a to střídavě lichá a sudá, navíc 
vzestupně, což mě velmi mátlo. Nevěděl 
jsem nikdy, zda jde o jakési podnázvy da-
ných kapitol, či jaký vůbec smysl takové-
ho číslování autor, případně výrobci knih, 
plánovali.
Ale abych jen nehanil, velkým plusem 

jsou ilustrace, které uvnitř naleznete. je 
jich tam přesně pět nebo šest a jsou prav-
děpodobně černobílé – to nemůžu úplně 
potvrdit, jelikož jsem na jedno oko barvo-
slepý. Za zmínku stojí, že se svým pojetím 
vážou k příběhu. 
Knihu doporučuji každému, kdo rád čte. 

Za recenzní výtisk děkuji úžasnému na-
kladatelství Golden Dog, které mi ji daro-
valo za pěkných 199 Kč.

Štěpán Král (*2000)
Narodil se nedaleko obce 
Mlžná, kde později vy-
studoval základní školu. 
již v raném věku napsal 

několik horrorových textů, kterými udi-
voval své učitele, za zmínku stojí třeba 
krátká esej ema mele maso z první třídy. 
Na vysoké, kam přestoupil rovnou z osmé, 
zakládá školní časopis Mizérie, který bo-
hužel zaniká po prvním čísle. Dlouhý čas 
pak dopisoval do několika periodik – jeho 
povídky však nikde nezveřejnili, jelikož 
byly považovány za příliš zvrácené. 
Za studií si přivydělává všelijak – pracoval 
například jako uklízeč v kině, ochutnávač 

kočičích konzerv či vyhazovač v divadle 
Spejbla a Hurvínka. V časopise Annonce 
mu vyšly básně (i několik inzerátů). Pro 
komplexnost uvádíme některé z nich:
• Je mi něco přes 18 let/172cm, štíhlý, ml. vzhledu, 
kuřák s rozedmou, který má v péči od malička 8le-
tou činčilu a 17letého pinče, hledá tímto způsobem 
štíhlou dívku nebo štíhlou maminku s děckem pro 
spol. život a int. chvíle či pocit bezp. Obyčejnou 
nekuřačku, u které není na prvním místě dých. 
přístroj. Rád sportuji, zejm. šachy, mlýn atp. Ne-
hledáme ošetřovatelku! Chalupa vítána. 
• Ml. kuř. sp. post. hled. ští. ml. žen. pro spol. chv. 
nebo poh. živ. Auto vít. Bez závaz. Milov. pří-
rod. k spol. výlet. do Adršp. nebo pozn. čes. hist. 
Naj. se někdo?                                             (MiB)
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nad preskleným vchodom bola zavesená 
žltá ceduľa s nápisom Danse Macabre. 

Pod názvom stálo ešte doplnenie: Knihy 
pre každého šialenca. Antikvariát bol za-
strčený v bočnej uličke, kde by naozaj nik-
to s rozumom celkom v poriadku nemal 
dôvod zavítať. Clive si prezrel výklad pre-
plnený knihami a posunul dvere, na kto-
rých bol nalepený znak štátu Connecticut.
Keď vstúpil, nad hlavou mu zacinkal 

zvonček. Vnútri sa takmer nedalo pohnúť, 
ani dýchať. Bolo to ako labyrint. Snažil 
sa pretiahnuť skrz uličky medzi naukla-
danými knihami a do nozdier mu vrážal 

Radoslav Kozák

povídka

OBchOd v cOnnEcTicUTE

pach zatuchnutého papiera. Skrsol v ňom 
pocit, že sa tam ukrývajú nejaké hrozivé 
tajomstvá.
Zrazu sa pred ním zjavila žena v stred-

ných rokoch. Mala zamastené vlasy a vy-
ťahaný hnedý sveter. Viac z nej nevidel, 
lebo spodná časť jej tela uviazla v tvrdých 
väzbách románov. usúdil, že za nimi sa 
nachádza pult.
„Stratený?“ povedala a mávla naňho.
Vybral sa teda k nej. Snažil sa pôsobiť se-

bavedome, ale musel sa vyhýbať zátarasám 
z nestabilne naukladaných kníh. Trvalo 
mu dlho, kým sa nimi konečne prekľuč-
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koval. Žena z neho po celý čas nespúšťala 
oči. jej ústa zdobil úškľabok.
Chystal sa jej prihovoriť, no pri ďalšom 

kroku zakopol a zopár kníh sa rozletelo po 
podlahe. „Do kelu!“ hlesol. „Prepáčte, mrzí 
ma to.“
Žena sa naklonila ponad zátarasu a roz-

hliadla sa po zemi. No nič viac neurobila. 
len jej z tváre zmizol úsmev. Vystriedali 
ho tmavé mračná.
„ja… hneď to upracem,“ povedal a zohol 

sa po prvú z kníh.
Keď sa mu ich podarilo pozbierať a po-

ložiť na pôvodné miesto, konečne sa zno-
va vystrel a pozrel na ňu. Netušil, v akom 
poradí boli uložené predtým, a dúfal, že 
to nebude problém. Prekvapilo ho, keď sa 
žena opäť usmiala a neprotestovala. Z očí 
jej však nezmizla temnota.
„Tak čo, stratili ste sa?“ povedala znovu.
„Dobrý deň. Nie, ja hľadám…“
„len žartujem. Vy ste Clive, však?“
Vypúlil na ňu oči. „áno, ako ste…“
„Som váš veľký fanúšik.“
„Naozaj?“
„Rovno a doľava cez dvere.“ Mávla rukou 

smerom do vnútra obchodu a zmizla za 
knihami.
Chcel sa ešte niečo spýtať, ale už nebolo 

koho, tak si len prikývol, vzdychol a po-
bral sa ďalej, skrz uličku medzi knihami. 
Viedla hlbšie a nakoniec sa stočila doľa-
va. Odtiaľ pokračovala smerom do steny, 
v ktorej stáli dvere s obrázkom nepríveti-
vého klauna s balónikom. Prišiel až k nim 
a zaklopal.

Ozvali sa kroky lakoviek a potom vŕz-
ganie pántov. Dvere sa otvorili a za nimi 
stál muž. Musel mať okolo sedemdesiat. 
Bol chudý a zhrbený. Z pretiahnutej tvá-
re so zvláštnymi črtami naňho hľadeli 
drobné oči. Nad nimi trónilo vysoké čelo 
a šedivé vlasy s ofinou. „Ty si ten mladý?“ 
hlesol.
Clive prikývol. „áno, pane. ja…“
„No dobre,“ povedal a zatváril sa kyslo. 

Potom neochotne mykol hlavou, aby 
mu dal znamenie, že má vojsť. „Sadni si 
k nám.“
Miestnosť nemala okná. len zo stro-

pu visela jediná žiarovka, ktorá všetko 
osvetľovala. Steny obložené knižnicami 
boli preplnené. Okrem toho videl iba stôl 
a štyri stoličky. Dve z nich boli obsadené. 
Na jednej sedel muž s lysinou v tmavoše-
dom obleku s červenou kravatou. Vyzeral 
ako nejaký bankár alebo biznismen. Člo-
vek by si pomyslel, že to tu mal všetko na 
starosti, nebyť jeho nadmerného potenia 
sa a očividnej nervozity. Vedľa neho sa 
uvelebila mladá žena v starodávnych kré-
mových šatách s kučeravou frizúrou, 
zopnutou čiernou šatkou. Meravo naňho 
civela.
Muž, ktorý ho privítal, zabuchol dve-

re a sám sa posadil za stôl. Mal na sebe 
modré rifle a čierne tričko. Oproti tomu 
v obleku pôsobil ako chudobný príbuzný. 
Vytiahol cigaru a zapálil si. Potom pre-
ložil nohu cez nohu a pohodlne sa oprel. 
ukázal rukou na prázdne miesto a opäť 
vyzval Cliva, aby si sadol.
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urobil to. Drevená stolička pod ním 
zavŕzgala. jej poťah bol roztrhaný. Vyze-
rala, akoby mala aspoň päťsto rokov. Bál 
sa, že sa pod ním prelomí, ale vydržala. 
Potom nastalo dlhé ticho. Žena naďalej 
bez pohybu hľadela priamo naňho. Bi-
znismen si niečo mrmlal popod nos. Vy-
zeralo to, že sa snaží sám seba upokojiť.
Posledný muž si znova potiahol z ciga-

ry, vyfúkol kúdeľ dymu a premeral si ho 
pohľadom. „Toto je Shirley,“ namieril 
prstom na ženu, „tamto Peter a mňa tu 
volajú Stevie.“
„Clive,“ povedal a zdvorilo uklonil hla-

vu.
„Tak, keď sa nám už podarilo zachovať 

dekórum pri zvítavaní, prejdime k veci. 
Ty chceš byť členom cechu horrorových 
spisovateľov?“
„áno, pane. uchádzam sa o túto po-

zíciu. Verím, že mám dostatok skúse-
ností a talentu, aby som bol pre cech 
prínosom. Vydal som už dve knihy. Mo-
mentálne sa pripravuje vydanie ďalšej. 
A mám ešte veľa nápadov. Inšpirácia mi 
skutočne nechýba. Možno by vás zaují-
malo…“
„To si nechaj pre agenta a vydavateľa,“ 

prerušil ho Stevie a pregúľal očami. „Pe-
ter sa možno oblieka ako oblastný ma-
nažér v banke, chlapče, ale nás takéto 
kraviny nezaujímajú. Máme jednoduchý 
spôsob, ako zistiť, či na to máš. Vieš, aká 
skúška ťa dnes čaká?“
Clive preglgol. „No…“
„Shirley, donesieš ju prosím, zlatko?“

Žena prikývla a vstala. Zamierila ku 
knižnici za sebou a z jej vrchného odde-
lenia vybrala veľkú a hrubú knihu v ko-
ženom obale. Položila ju na stôl pred 
Stevieho a obišla ho dookola. Popri tom 
položila ruku Cliveovi na plece a ladne 
ho pohladila po ramenách. Potom si 
opäť sadla na svoje miesto.
„Viem, že je to stresujúce, ale všetci sme 

tým museli prejsť. ja a Shirley mnoho-
krát. Peter zatiaľ iba raz,“ povedal Stevie 
a pozrel na muža v obleku. Ten sa kostr-
bato usmial, no jeho oči prevŕtavali obal 
knihy pohľadom plným hrôzy.
„Rozumiem,“ pritakal Clive.
„Poznáš legendu?“
Pokrútil hlavou.
Stevie si opäť pobafkal na cigare a oprel 

sa o sedadlo. „Toto je anglický preklad 
prvej horrorovej knihy na svete. Nikdy 
nebola oficiálne vydaná. legenda vra-
ví, že hneď po tom, ako ju spisovateľ 
napísal, sám Boh preklial jeho meno. 
Dodnes sú ho schopní prečítať len tí 
naozaj vyvolení. Ak sa ti to podarí, do-
píšeme tvoje meno na zoznam autorov 
a môžeš sa pridať do cechu,“ usmial sa 
a vydýchol dym. „Ale ak nie,“ zvážnel, 
„čakajú ťa nedozierne následky.“
Clive sa zhlboka nadýchol a pomaly 

vypustil vzduch. Dych sa mu triasol. 
Potom prikývol. „Verím, že na to mám,“ 
povedal.
„Dobre. Tak poďme na to,“ povedal 

Stevie a prisunul si knihu. Potom po-
ľahky prečítal meno jej autora. Clive ho 
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zreteľne počul, ale ihneď po tom, ako 
jeho zvuk doznel, prestal si ho pamätať. 
Bol z neho zrazu len zhluk písmen. Ne-
súrodý, bez významu či postrehnuteľnej 
reprodukovateľnosti.
Kniha ďalej putovala k Shirley. Zaborila 

do nej pohľad a dlhšie ostrila. Potom sa 
nadýchla a začala čítať. Clive mal pocit, 
že kým sa dostala na koniec, trvalo to 
celé hodiny. Písmeno po písmene s tým 
menom zápasila. No podarilo sa. Hneď 
nato zvrieskla a chytila sa za hlavu.
Keď sa po knihu načiahol Peter, ruky 

sa mu nekontrolovateľne triasli. Z čela 
mu kvápal pot. V očiach mal skutočnú 
hrôzu. Tá sa ešte znásobila, keď jeho po-
hľad spočinul na mene autora. Zasekol 
sa hneď na prvom písmene. Bolo to l. 
Alebo M? Alebo K? Clive sa snažil za-
pamätať si to, lenže jeho myseľ odmieta-
la vnímať akýkoľvek vnem, ktorý sa ho 
týkal.
Peter sa zakoktal. Stále na prvom pís-

mene. jeho tvár sa skrivila, ústa nabrali 
hrozivý úškrn, ktorý však nezračil ra-
dosť, ale utrpenie. jedno oko bolestivo 
privrel, druhé vypliešťal na knihu. S čí-
taním zároveň reval od bolesti a desu. 
Prsty sa mu zarývali do stola a nechali 
na ňom jazvy po nechtoch. Potom sa 
mu podarilo dostať k druhému písme-
nu, a hoci zvyšok mena trval dlho, šlo to 
oveľa jednoduchšie. Keď ho dočítal, vy-
čerpane klesol na stoličku. Ale tvár mu 
roztiahol spokojný úsmev.
„Výborne Peter!“ povedal Stevie. „Zlep-

šuješ sa. Teraz je rad na tebe, chlapče. 
len do toho,“ zaškľabil sa a opäť z úst 
vypustil kúdeľ dymu.
Clive si opatrne pritiahol knihu. Spo-

čiatku sa na ňu neodvážil pozrieť. Opäť 
si premeral vyčerpaného Petra, ubolenú 
Shirley a nakoniec zubiaceho sa Stevie-
ho. Privrel oči a zhlboka sa nadýchol. 
Cítil, že sa mu roztriasli ruky. Ale ve-
ril si. Vedel, že do cechu patrí. Písaniu 
venoval celý život. A horror je to, v čom 
bol naozaj dobrý.
Otvoril oči a zabodol pohľad rovno do 

mena. Text sa pred jeho očami hmýril. 
Niekde v hĺbke duše vnímal, že sú to 
písmená, ktorým rozumie. No jeho ve-
domie ich pokladalo za nesúrodé čiary, 
aké nikdy predtým nevidel. Pokúsil sa 
zaostriť na začiatok. Sústredil sa tak, ako 
nikdy predtým.
Zrazu zacítil, že v jeho hlave niečo 

prasklo. Príšerne to zabolelo. Chcel sa 
nadýchnuť, no nešlo to. Z jeho hrdla sa 
vydralo chrapčanie. Pokúsil sa potiahnuť 
vzduch nosom, ale bol zapchatý. Zací-
til nejakú tekutinu, tak si ho pretrel. Na 
prstoch mu ostala krv. Potom sa mu to 
meno vpísalo do mozgu. Vniklo dnu 
a rozostrilo celý svet.
Skríkol! Prosebne, kvílivo. Mučivo. Tá 

bolesť bola neznesiteľná. Neopísateľná. 
Potom sa ako atrament rozpila v realite. 
ešte zacítil, ako mu hlava udrela čelom 
o stôl a zachvátila ho večná tma.
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* * *
Stevie vyfúkol dym a usmial sa. „Nuž, 
nič sa nedá robiť. Odneste ho k ostat-
ným,“ povedal.
„Dobre.“ Peter prikývol.
„Kedy má prísť ten ďalší?“
„O hodinu,“ informovala Shirley. „Rad-

šej spravme rovno miesto pre dvoch.“
„jasné! Hádam v jeho mysli bude niečo 

užitočné.“
„Hej, Stevie!“ ozval sa znova Peter.
„Čo je?“
„To s tou magickou knihou ti bol fakt 

bohovský nápad!“
„Pravda. Žiaden z tých chudákov netu-

ší, že nijaký cech horrorových spisova-
teľov neexistuje. A kto by si už pomys-
lel, že práve takto môžu úspešní autori 
čerpať nápady,“ povedal a otvoril knihu 
pred sebou. Práve sa plnila príbehmi, 
ktoré mal ešte pred chvíľou Clive len 
v hlave. Bolo ich dosť pre všetkých.

rADoSLAV KozÁK (*1988)
Mezi volbou vystudovat právo nebo se 
stát sériovým vrahem si vybral druhou 
možnost. Přes svoji zálibu v zabíjení při 
toulkách po Velké Británii a dnes již 
legendární útěky před policií, pracoval 
jako poradce pro finanční analýzy v me-
zinárodní IT firmě. jeho proklatý koní-
ček byl díky tomuto veskrze nudnému 
zaměstnání vždy mistrně skryt. jenomže 
nebýt časopisu Howard, kam začal do-
pisovat a kde se tím pádem jeho choutky 

provalily, dokonale by mu to vycházelo 
i nadále. Bohužel, nafasoval doživotí. 
Veškeré své úžasné texty píše nyní z vě-
zení, kde, jak sám s lišáckým úsměvem 
dodává, „nehodlá bručet věčně“. Ve vol-
ném čase na cimře studuje úspěšnější 
kolegy a prý když bachař dovolí, může 
si s klukama večer pustit nějaký pořád-
ný horror na jOjke. Mezi jeho oblíbené 
autory žánru patří Stephen King, edgar 
Allan Poe a Dušan P. z vedlejší cely, kte-
rý údajně všechny překvapil svými dě-
suplnými motáky. Často se dostává do 
konfliktu s jinými odsouzenci, ale má 
většinou navrch, jelikož dříve psal člán-
ky o profesionálním wrestlingu. 
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nejdříve je tře-
ba uvést, že 

celý film od sa-
mého počátku 
zcela prvoplá-
nově směřu-
je k jedinému 
cíli – k finál-
nímu souboji 
výše zmíněných 
postav. Samo-
zřejmě nás čeká 
úvodní sezná-
mení s oběma 

aktéry. Přeci jen oba zářili na plátnech 
kin v dobách, kdy vstupné ještě stálo 4 
Kč do první řady. Tvůrci si také dali prá-
ci s propojením obou světů. A vyřešili to 
kulantně. Zatímco se edward úspěšně 
asimiloval do rodiny amerického před-
městí, zjišťujeme, že jeho přítelkyně, 
s kterou se také asi miloval, trpí neklid-
ným spánkem. Zprvu neškodné potíže 
záhy přerostou do rozměrů olbřímých 
nočních můr. A zde přichází na scénu 
populární Freddy Krueger. Prostřednic-
tvím dívčiných snů vtáhne do hry právě 
Střihorukého edwarda. Zprvu se spolu 

filmová recenze

FREddy vS. EdwaRd
Po vzoru mnoha f ilmů a zejména po úspěchu crossoveru Freddy vs 
Jason, kde proti sobě na jednom plátně povstaly noční můra z Jilmové 
ulice a zřejmě argonauti páně Jasona, přišli tvůrci s nápadem pro-
pojit f ilmový univers Freddyho Kruegera a Střihorukého Edwarda.

FreDDy 
VerSuS
eDwArD
režie: K. e. Porcak
Scénář: 
Whale Humpback
Délka: 103 min.
Původ: uSA
rok: 2021
Hrají: jackie earl 
Hickey, johny Deep,
Alice Mercury

jen tak oťukávají. Dočkáme se unikát-
ních scén, například jakési horrorové 
verze soutěže v úpravě živých plotů. Tu 
samozřejmě vyhrává zkušený edward, 
nicméně divák není ochuzen o vcelku 
vtipně-horrorové výtvory z rukou Fred-
dyho. je zde patrná Freddyho nevýho-
da – ukazuje se, že je lepší mít rukavice 
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dvě. jakmile však dojde na 
souboj muže proti muži, zís-
kává po zbytek filmu výhodu 
právě Krueger. Co chvíli se 
mění ve všelijaká monstra, 
vydává protivné, skřípavé 
zvuky a jakkoliv jinak otra-
vuje a oslabuje protivníka. 
V momentě, kdy zabodne do 
zkroušeného edwarda své 
zrezivělé nože, nastává pravý 
filmový twist – po celou dobu 

vykulený prosťáček 
edward nahroma-
dí v sobě všechen 
vztek sesbíraný za 
léta odstrkování 
a v mžiku vystřihá 
z Freddyho okras-
nou dečku na kon-
ferenční stolek.
Dočkáme se i za-

jímavé potitul-
kové scény, jakési 
pozvánky na další 
díl, kde se Freddy 
snaží chytit do říše 
nočních můr ještě 
někoho dalšího, na-
konec ale jen na ve-
randě svého domu 
hledí vstříc východu 
slunce a chytá pou-
ze lelky.

Michal Březina



16

když v roce 
1840 kráčel 

panský myslivec 
Rudolf Bayer 
kolem rybníka 
Bláto, nedaleko 
Malé Zlobné, 

uslyšel z příkopu slabý pláč. Když do něj 
nahlédl, spatřil nemluvně. Nahlásil tedy 
nečekaný nález příslušným úřadům. Pro 
případ, že by se rodiče dítěte nenašli, 
byl ho ochoten s manželkou vychovávat, 
přestože měl již osm vlastních. Brzy se 
však zjistilo, že se nejedná o nějakého po-
hozence, nýbrž o dítě panského původu, 
syna knížete Helmuta von Krenfleisch 
– Viktora. Otec vzal synáčka s sebou do 
kočáru, z něhož lovil vysokou zvěř, aby se 
prý co nejdříve nadchl pro myslivost. Při 
zběsilé otcově jízdě vypadl kojenec ven, 
aniž si toho otec vůbec všiml. Vyděšené 
manželce tak přivezl pouze několik za-
střelených srnců a daňků, na syna si již 
ani nevzpomněl. Brzy poté byla u kníže-
te diagnostikována syfilida, následek ne-
mravného života a divokých orgií ve vy-
křičených domech a hernách. Nemoc se 
mu vrazila do mozku, způsobila šílenství 
a předčasnou smrt.
Malý Viktor tedy vyrůstal pouze s mat-

kou, již miloval a velmi se k ní upnul. 

profil

vikTOR vOn kREnFlEiSch 
Otec českého horroru: Viktor von Krenfleisch (Viktor Ovar,1840-1910)

„Hrůza pročišťuje 
mozek i střeva.“
(Viktor Ovar 

v časopise 
lumír, 1891.)

Když si po dvanácti letech od manželovy 
smrti nalezla novou známost, její štěstí 
bohužel netrvalo dlouho. V říjnu 1852 se 
i se svým nastávajícím nešťastnou náho-
dou otrávila zkaženým jídlem. ještě štěs-
tí, že dvanáctiletý Viktor pokrm nepožil, 
omluvil se totiž předem, že je mu poně-
kud nevolno a nemá chuť.
Osiřelého chlapce se pak ujala jeho teta 

Helga Schweinkopf-Vaňásková, majitel-
ka řeznického závodu v Praze-Michli. 
její podnik malému Viktorovi učaro-

Viktor Ovar v mladších letech
(kolorováno 2022)
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val, líbilo se mu zejména porcování masa. 
Spřátelil se s českými zaměstnanci, kteří 
ho občas také nechali něco uříznout. Prá-
vě zdejší vlastenci ho přivedli k zájmu 
o český jazyk, historii, kulturu, pivo a tu-
zemský rum.
Brzy tedy doplnil německé vzdělání ab-

solvováním kurzu češtiny u Karla jaromí-
ra erbena (1811-1870). Ten vzpomínal, 
že to byl opravdu těžký oříšek. Viktor se 
prý nedokázal řádně soustředit a bylo mu 
nutno před každou hodinou dlouze do-
mlouvat a krátce ho profackovat. Právě 
erben doporučil mladému Krenfleischo-
vi přijmout počeštělou variantu příjmení 
Ovar. Navrhl mu zvolit i nějaké české 
vlastenecké jméno, třeba Vlastislav. Po 
delším zvažování se Viktor rozhodl pro 
Masomila, ale to mu zase neschválila teta, 
byť by jí to dělalo reklamu. Ostatně, stačil 
jí Ovar, protože ho měla v sortimentu.

Po absolvování gymnázia vystudoval lé-
kařství, obor patologie, protože teta tvr-
dila, že mrtvých bude vždycky dost. On 
sám by byl býval dal přednost gynekolo-
gii, leč jeho pěstounka se obávala, že by 
mohl zpustnout stálým nahlížením do 
nemravných partií ženského těla. Vik-
tora to mrzelo, nicméně takto se mohl 
intenzivně a dle libosti věnovat ženám 
aspoň mrtvým. Byl dlouhá léta zaměst-
nán v Pražské všeobecné nemocnici jako 
odborný patolog, občas vypomáhal i na 
jatkách jako veterinář.
jako vojenský lékař se roku 1866 zúčast-

nil tažení do Itálie, což nakonec mělo pro 
jeho osud fatální důsledky. Přestože vy-
střídal řadu milenek, nepočal žádné děti. 
Svou chronickou neplodnost před přáteli 
chlapácky zdůvodňoval jako vedlejší úči-
nek očkování proti pravým neštovicím. 
Ve skutečnosti se jednalo o následek zra-

Rodinné sídlo rodu Krenfleisch v Malé Zlobné
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nění z války v severní Itálii: nepřátelské 
kule ho připravily o nejméně polovinu 
varlat.
Od studentských let také psal. Nejprve 

německy a poté, když dokonale ovládl 
češtinu, i česky. jistě k tomu přispěl také 
fakt, že byl jedním z milenců Boženy 
Němcové (1820-1862), ovšem až po její 
smrti. Zamiloval se do ní totiž v márni-
ci, když ji připravoval k pohřbu. „Byla tak 
krásně mrtvá,“ zaznamenal si do deníčku, 
„jako už potom žádná jiná.“
O svém vztahu pak napsal (samozřejmě 

fiktivní) milostný zombie román Shnilá 

láska (1864). Vypráví o mladíkovi, kte-
rý se zamiluje do mrtvoly. Nejí, nepije, 
a když sám zemře, láska konečně na-
lezne naplnění. Navštěvuje rakev přítel-
kyně (zde zvané Božena Čechová) jako 
umrlec. Román obsahuje tak vyhroceně 
explicitní scény nekrofilní lásky, že musel 
být dobovou zkostnatělou cenzurou za-
kázán. Téměř celý náklad byl zničen a do 
dneška se zachoval jediný exemplář, ulo-
žený v trezoru Národní knihovny. Není 
ani uveden v databázích a číst si ho taj-
ně mohou pouze knihovníci, podepisují 
však vždy protokol o mlčenlivosti. Dok-
tor Milivoj Pěvný, vedoucí trezorového 
oddělení, však pro nás učinil výjimku 
a umožnil nám v tomto čísle Howarda 
uveřejnit jednu odlehčenější pasáž ro-
mánu. Okamžik, kdy se umrlý Vlastislav 
vydává za svou milovanou Boženou, při-
čemž se mu v tom snaží zabránit hrob-
ník, obávající se, že kvůli strašení přijde 
o místo.
 „Slunce bylo u samého západu a nemrtví 

právě vstávali. Vlastislav se protáhl, až mu 
kosti zapraštěly, a s nadějí pohlédl do tmy. 
Ach! Čeká ho jeho nejmilejší Božka! Vyba-
vil si její smyslně ohnilé rty, vášnivé oční 
důlky i štíhlý pas, tvořený již jen páteří. 
Představoval si, jak proběhne hřbitovem 
jako roztoužený srnec v říji a vpluje za 
měsíčního svitu do příbytku lásky – rodinné 
hrobky Čechových. Vskočí do rozevřené ná-
ruče své snoubenky, začnou se milovat, až 
budou kosti praštět a rakev povrzávat mi-
lostné rekviem. Když došel ke dveřím kryp-Viktorova teta Helga Schwein-

kopf-Vaňásková, majitelka
řeznického závodu
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ty, zaslechl tiché kroky. Zároveň ho do nosu 
udeřil silný zápach živého lidského těla. To 
nebylo dobré znamení! Někdo na něj určitě 
číhá. Musí zachovat vrcholnou obezřetnost. 
Vrátil se tedy ke svému pohřebnímu lůžku 
a zvedl víko rakve jako štít. Pravou nohou 
rozkopl dveře a vystrčil dřevěnou schránu 
před sebe. Prásk! Cosi kovového do ní prud-
ce narazilo. A zas! A znovu! Zahájil tedy 
protiútok. Odhodil štít směrem k útoční-
kovi. Ozval se výkřik a řinčení kovu. Pak 
spatřil postavu hrobníka zmítající na zemi 
se pod dubovým víkem. Vedle ležela lopata, 
která mu vypadla z rukou. Tak tímto ná-
strojem ho chtěl zneškodnit ten zákeřník! 
Rozsekat na masokostní moučku a zbavit 
tak možnosti navštěvovat zbožňovanou 
bytost. Ne, to ne! Úplně se mu z toho ohav-
ného činu stáhl kostěný hrudník, až to za-
praštělo. Normálně by se mu rozbušilo srdce, 
to už však dávno shnilo. Ne, rozhodl se ráz-
ně, žádná masokostní moučka dnes nebude, 
zato prejt ano! Popadl lopatu a vítězoslav-
ně zacvakal zuby. Napřáhl se a zahájil své 
krvavé dílo. Hanebný hrobník nestačil ani 
kviknout, hned první rána směřovala na 
jeho krk. Křuplo to a mužovy oči zatuhly. 
Tím ale Vlastislav doposud nezahnal svůj 
hněv: rozpřahoval se zas a znovu. Ostrým 
krajem lopaty rozsekával jednotlivé části 
mužova těla, až se změnilo v krvavou kaši, 
rozmělněná kůže se smísila s vnitřnostmi, 
úlomky kostí s rozemletými svaly a kdesi na 
povrch vypluly oční bulvy, v nichž se do-
posud zračilo překvapení a děs. Teprve poté 
se umrlec uklidnil, odklidil lopatou vzniklý 

nepořádek do kolečka a zahrabal pod hro-
madu kompostu v rohu hřbitova. Pak ho 
znovu ovládla milostná touha a posedl 
chtíč. Božena! Ach, ta svůdná Božena! S ní 
chce chrastit celou noc! Vlastně už jen zbytek 
noci, protože její část byl nucen strávit zcela 
zbytečným masakrem, způsobeným lidskou 
zlobou. Božena! Božena!! Božena!!! Bude 
láskou zmožena!“

Viktor Ovar se léčí po zranění
z války roku 1866 (rozkrok 

již je zjevně srostlý)
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Božena Němcová inspirovala Ovara 
i literárně. Obdobou její Divé Báry byla 
jeho novela Divý Kamil (1875), pojed-
návající o nemanželském synovi české 
selky a hejkala, který se přes veškerá pro-
tivenství osudu propracuje jako poslanec 
do panské sněmovny, protože je vždy 
schopen všechny své politické soupeře 
překřičet.
V roce 1892 podal Ovar žalobu na jule-

sa Verna s tím, že okopíroval jeho dílo 
Tajemný hrad v Brdech (1890). V něm 
zlovolný hrabě Švorc vězní slavnou he-
rečku Hanu Kvapilovou (1860-1907), 
snaže se jí zmocnit a zneuctít. Herecká 

diva se proti zneužití svého jména tvrdě 
ohradila. Tvrdila, že na žádném tako-
vém hradě nikdy ve skutečnosti nebyla, 
přestože by možná i chtěla. Nic na tom 
prý ani nemění fakt, že kdejaký její pří-
tel byl opravdu švorc. Ovar tedy hrdinku 
ve druhém vydání přejmenoval na Hanu 
Nekvapilovou a byl klid. Tajemný hrad 
v Brdech je ovšem také první český ro-
mán o upírech, neboť Švorc, aby dosáhl 
kýženého uspokojení, nechá se přeopero-
vat doktorem Thomayerem (1853-1927) 
na upíra a movitou zpěvačku aspoň vysá-
vá. Proto Ovar později zvažoval i souboj 
s Bramem Stokerem (1847-1912) jako 
plagiátorem, ale nakonec od něj upus-
til, nechtěje zanechat Stokerovu vdovu 
Florence, jejich syna a šestnáct neman-
želských dětí bez živitele. Viktor Ovar 
ve svých dopisech nakladateli přiznal, že 
předlohou zlotřilého Švorce byl jeho otec 
Helmut, který byl v oblasti sexu tak svo-
bodomyslný a progresivní, že onemocněl 
progresivní paralýzou.
„Švorc ucítil hlad, poprvé po operaci. Ne-

lákala ho šunka s vejci, jako obvykle, ani 
vídeňské párečky, natož vepřový řízek. To 
ne. Zachvátila ho strašlivá touha po krvi. 
Zvrhlá, nekontrolovatelná. Jeho krvežíz-
nivé oko padlo na parketovou podlahu, na 
níž dřímala oblíbená lovecká fenka irského 
vlkodava Carmilla. Aniž si to vůbec uvědo-
mil, strašlivě zavyl, až se několik oken vy-
sypalo. Pes zděšeně vyskočil, stáhl ocas a přes 
značnou výšku (měl v kohoutku dobrých 80 
centimetrů) tiskl se ke stěně a zoufale kňučel. Viktor Ovar v době, kdy

pracoval jako patolog
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Nechápal proměnu svého pána, poznal jen, 
že je náhle někým jiným, zběsilým a moc-
ným. Švorc se vrhl na nebohé zvíře, zdvihl 
jej nad hlavu, jako by to byla pápěrka, ohr-
nul rty a vycenil svůj nový, vražedný chrup 
s obřími špičáky. Zakousl se do psí hrudi 
s takovou silou, že zvíře okamžitě zcepe-
nělo, vykousl z ní srdce i s kusem srsti, až se 
jí málem zadusil. Začal kašlat, chlupy mu 
létaly z démonické mordy, ale hlad doposud 
neutišil. Proto znovu přiložil rty k ráně, sál, 
sál a sál… Po nepatrné chvilce se mu hla-
va příjemně točila a celé tělo slastně mra-
venčilo, jako by požil aperitivu. Zdechlinu 
vyhodil z rozbitého okna do příkopu, hlasitě 
si odfrkl a zařehtal. Nyní mu už nic nestálo 
v cestě, aby se zmocnil božské Hany!“
Zajímavý je též Ovarův katastrofický 

román Blanická nestvůra (1893), jejíž 
příběh se odehrává na pozadí prusko-ra-
kouské války roku 1866. Velitel rakouské 
Severní armády ludwig August von Be-
nedek (1804-1881) 
se v zoufalství vy-
dává k Blaníku, aby 
magickým obřadem 
z hory osvobodil 
spící mystické čes-
ké vojsko, které mu 
mělo pomoci zvítě-
zit v bitvě u Hrad-
ce Králové. Z nitra 
hory však vyleze 
obrovité monstrum, 
které rozšlapává vše, 
co mu přijde do cesty, 

bez ohledu na příslušnost k vojsku, na 
rasu, náboženství či sexuální orienta-
ci. Děsivé jsou scény, kdy příšera vypije 
rybník Rožmberk, rozšlápne katedrálu 
svatého Víta nebo pokálí Valdštejnskou 
jízdárnu v Praze. unavená stvůra pak na 
šest let usne nedaleko Berouna a nedaří je 
ji zneškodnit podáním několika tun jedu 
na krysy ani stejným množstvím střelné-
ho prachu. Z Čech ji odnese až povodeň 
v květnu 1872, kdy přímo na Berounsku 
zahynulo několik desítek lidí, některé 
vesnice byly úplně zničeny a průtok vody 
ve Vltavě činil 3300 m³/s. Tato pasáž vy-
chází z autorových vlastních hrůzných 
zážitků, neboť při zmíněné katastrofě 
mu uplavaly peřiny, postel a zrovna pří-
tomná, výjimečně dosud živá milenka, 
baronka Gertrude von Masoch (1852-?), 
mladší sestra leopolda von Sacher-Ma-
soch (1836-1895), vynálezce Sacherova 
dortu a masochistických praktik.  

Přistroj určený k dezinfekci mrtvol před pitvou,
u něj vidíme postávat topiče Viléma Brusku
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Viktor Ovar též psal originální poezii. 
jeho sbírka Černé prkno (1886), vydaná 
pod pseudonymem Arnošt Pomlázka, 
nebyla ve své době pochopena. Kritika 
ji dokonce označila za zvrhlou. Zpraco-
vávala zcela nezvyklou tematiku, otázku 
života a smrti z pohledu jídla a trávení, 
onu „pouť od plných talířů k černému prknu 
umrlčímu“, nadto v té době neobvyklým 
volným veršem. Teprve v devadesátých 
letech 19. století ji plně docenili deka-
denti, kteří si Ovara velmi vážili a pova-
žovali ho za průkopníka moderny. V ča-
sopise Švanda dudák se tak po letech 
(1895) objevila jeho báseň Jitrnice, z níž 
uvádíme pouze krátké ukázky:
To střevo bledé!
To střevo bledé, šedivé, modravé!
Ach střevo!
V něm ach, ve střevě tom,
svíjejí se nádory bolů životních,
čackých kdysi útrob veleprasat nic netuši-
vších.
Teď svíjejí se ve střevě umrtvělém,
špejly zardouseném!
(…)¨
Jak chřestýš vejpůlky přeražený,
jemuž utrhli hlavu
a ocas.
Jak se ti podobám, střevo!
Duše má, bezhlavá,
jako prejt rozsekaný.
(…)
Ty smrdíš, jitrnice…!
Ó - nešťastná!

Rozruch tehdy způsobila i nová jeho 
báseň Jsem (také Švanda dudák, 1895), 
která začíná na lyriku zcela neortodoxně: 
Jsem uzamčený záchodek v zákampí šeré 
ulice,
klíč jehož ztratil policejní strážník a jenž 
proto uzamčen
pro věky.
Melancholicky stéká voda po mých rourách 
a žlábcích,
já darmo lkám a nyju, asfaltovou dlažbou
zní kroky nočních chodců kolem a hlaholí 
darmo
v otevřené uši noci,
u mne se nestaví, ke mně nepřijdou,

Snímek z Ovarova lékařského
fotoalba nazvaného „Fotografie

mrtvol, zatím ještě živých“
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neboť nemají klíč,
jejž ztratil strážník městský – nemohou do 
mne 
a já jsem uzamčen.
Obvykle se zapomíná na skutečnost, že 

Viktor Ovar psal také pro děti. jedná se 
především o objemnou sbírku próz rak-
vička (1896), pojmenovanou podle zná-
mého zákusku. Název však má i skrytý 
význam, a to onen původní, tedy futrál na 
umrlce. Kniha totiž obsahuje mravoučné 
příběhy, pojaté jako poetické horrory, 
které mládež varují před mlsáním a cho-

robným přejídáním. Nejdeme zde známé 
pohádky o jídle jako otesánek, Perní-
ková chaloupka, ubrousku, prostři se, 
Hrnečku vař, ale i originální Ovarův 
autorský příběh Kýta a Bacul, pojedná-
vající o bohatých tlustých dětech, které 
nakonec z přežírání pukly.
Příslovečným hřebíčkem do rakve na-

daného českého spisovatele byla na prv-
ní pohled zcela nevinná báseň Vánoční 
mužíček (1900), jíž chtěl do Česka při-
vést německého Weihnachtsmanna. Tím 
chtěl nahradit ježíška, který byl dle jeho 

Ovarovy zápisky z pitevny
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mínění příliš spojen s církví, kterou Ovar 
neuznával. Několik veršů bylo Spolkem 
prudérních pedagožek označeno za ob-
scénní a Ovar se dostal až před soud. No, 
posuďte sami, jestli to za to stálo:
Zazvoní zvonečkem,
vytáhne kouličky,
obšťastní chlapečky,
potěší holčičky.
Za tuto báseň byl odsouzen ke tříden-

nímu zostřenému půstu o chlebu a vodě. 
I když nebohý Viktor několikrát prosil 
nesmiřitelné žalářníky o dostatečný pří-
děl alkoholu, nevyšli mu vstříc. Není divu, 

že poté skončil v péči lékařů. Střídavě 
pobýval v psychiatrické léčebně a v blá-
zinci, aniž si vůbec uvědomoval, v které 
z těchto dvou institucí se právě nachází. 
Krátkou dobu zde sdílel pokoj s vnukem 
josefa jungmanna, násilným psychopa-
tem josefem lauermannem, který ho ne-
ustále týral, například mu prokousl pravé 
ucho a do nosu mu zarazil dřevěnou lžíci. 
Není divu, že se vrátil psychicky i fyzicky 
zlomen a brzy poté umírá.  
ještě čtrnáct dní před smrtí stačil vydat 

výbor svých anonymních výhružných do-
pisů po názvem Přeji ti smrt strašlivou 

Ovarovy zápisky z pitevny
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aneb Hovadům českým, což byla taková 
jeho labutí píseň.
Připomeňme si tohoto velikána českého 

horroru jeho krátkou děsivou pohádkou 
Kaše, s níž původně počítal pro rakvič-
ku. Tam však nakonec nebyla zařazena, 
ale zachovala se v literární pozůstalosti. 
My ji tedy zveřejňujeme vůbec poprvé.

Kaše
Martínek byl vybíravý chlapec, nechtěl jísti 

takřka nic, co mu matinka připravila. Milo-
val pouze krupicovou kaši, skořicí a cukrem 
sypanou, máslem hojně maštěnou.
„Co dnes budeš večeřet, chlapče?“ ptala se 

matka jako obvykle.
„Kaši,“ vydechl on, také jako obvykle.
„Ale hochu, vždyť jsi ji měl již včera, pře-

devčírem i předpředevčírem. Musíš jísti 
i něco jiného, abys řádně prospíval. Takhle 
jen nabereš sádlo, ztloustneš, ucpou se ti cévy 
a pukne ti srdce.“
„Kaši!“ vykřikl netrpělivě Martínek, 

o němž lze také říci, že byl poněkud nezdvo-
řilý.
„Mám tu kuřecí stehýnko, vepřový řízeček, 

pečeného okouna a trochu nádivky. To jsou 
přec také dobré věci, ne?“
„Kašíííí,“ dupal vztekle chlapec.
„Čerstvý chlebíček, paštičku z jatýrek, vy-

křupané houstičky a šunku od kosti.“
„Kašíííííí,“ řval Martínek a bouchl si i pěs-

tičkou do stolu, až porcelánová slánka nad-
skočila dobrou píď vysoko a poté se skutálela 
na podlahu, kde se rozkřápla na tisíce úlom-
ků.

„To byl dárek od tvého dědečka, který je již 
na pravdě boží, chlapče,“ zaštkala matka, 
„opravdu se nestydíš za své neurvalé cho-
vání? Co by na to řekl pan učitel? A co pan 
farář, až se mu půjdeš vyzpovídat?“
„Tak safraporte,“ Martínek zbrunátněl, 

„mám to snad říkati zas a znova, matko? 
Mám snad ještě rozbíti tu pozlacenou po-
lévkovou mísu, nebo zohýbat stříbrné pří-
bory? Chci kaši, a dost!“
V matičce se vše stáhlo úzkostí a smutkem. 

Takového hada si hřála na prsou! Porodila 
to, vypiplala, všechno, co mu na očích viděla, 
pro něj udělala, a teď tohle? Co z něj vyros-
te, ze spratka jednoho? Vždyť on se může 
dostati až do kriminálu! Nebo na šibenici! 
Ostudu jí bude dělat!
„Pamatuj se hochu,“ zkusila to ještě jednou 

po dobrém, „dopouštíš se těžkého hříchu! 
Chceš snad skončiti v pekle?“
„Čertů se nebojím! A chci tu kašííííí! Jinak 

tu všechno roztřískám!“ Martínek vztekle 
dupal, plival a koulel očima, až z něho šla 
hrůza.
Matka se pokřižovala: „Dobře. Chtěl jsi to 

sám! Že na tebe, nezvedníku, Kašomana 
zavolám! Pojď si proň, ty pane kaší, z tebe 
sladká kaše raší! Potrestej ho, zpustlíka, 
sladkou kaší ze mlíka!“
Na zápraží zazněly těžké kroky, což hoch 

ve svém divokém vzteku ani nezazname-
nal. 
Pak se rozlétly dveře a na prahu stanu-

lo podivné stvoření: Celé bílé, neforemné, 
s malýma očkama a velikou, okrouhlou hu-
bou.
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Martínek ztuhl. Zpočátku snad chtěl se 
i zasmáti dobrému vtipu, poněvadž si my-
slil, že to přišel tatíček v masopustním kos-
týmu. Když však k němu přízrak přistoupil 
a jedním párem dlouhých chapadel ho při-
poutal k židli, došlo mu, že jde do tuhého. 
Chtěl něco říci, však další chapadla roztáhla 
mu ústa tak bolestivě, až praskly mu koutky 
a vyronila se z nich krev. Z očí chlapci vy-
hrkly slzy, z hrdla dral se vřískot. Ten však 
brzy ustal, neboť z chřtánu příšery začal 
tryskati proud krupicové kaše, máslem ma-
štěné a skořicí sypané, přímo do připrave-
ných chlapcových úst.
Hoch sebou cukal, ale nebylo mu to nic plat-

né, dusil se, dávil, kaše sestupovala mu jíc-
nem a žaludkem do střev. Břicho se nafuko-
valo, trávicí trubice se napínala, až její stěny 
nevydržely tlak a praskly. Chlapec se změnil 
v pouhou nádobu plnou kaše, která poča-

Petr Boček

Prameny a literatura:
• Ústřední nemocniční archiv Strašnice, 
fond Patologie hlavního města Prahy.
• Státní oblastní archiv 
v Pardubicích, Sbírka matrik. 
• Státní okresní archiv Chrudim, 
fond Viktor Ovar.
• R. Kečob: Historie české 
literatury od druhohor do vzdálené 
budoucnosti. Praha, 2022.
• lumír, 1891.
• Švanda dudák, 1895.

la mu tryskati z uší, 
nosu, ba i z konečníku. 
Matka, celá zkopr-

nělá a ztuhlá hrůzou, 
stála v koutě, při-
hlížejíc zkáze svého 
dítěte. A kdesi shora 
zazněl hlas spravedl-
nosti: „Svého syna zle 
jsi vychovala! A tohle 
jsou následky!“
Žena v ten okamžik 

již nevydržela muka 
a sesula se na podlahu.

Když se otec vrátil z noční směny, nalezl na 
zemi pouze omdlelou matku a vedle ní hro-
madu kaše velikosti osmiletého dítěte.

Patologie Všeobecné nemocnice
v Praze
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za patrně nejznámější počin na zmíněné 
téma platí americký April Fool‘s Day 

(Apríl, 1986), jenž pojednává o partě 
mládežníků, kteří odcestovali do jakého-
si ostrovního sídla oslavit svůj poslední 
školní rok. Není tomu náhoda, že slaví 
zrovna na Apríl. Majitelka pozemku s už 
tak dosti horrorovým jménem, Muffy 
St. john, připravila oslavu prošpikova-
nou zajímavými žertíky. jenomže se nám 

začnou studenti ztrácet. Kampak se ti 
čerchmanti poděli, říkáte si. Nepoděli se 
nikam, umřeli. Zdá se, že sídlo obchá-
zí bestiální vrah s pořádným kinžálem 
v ruce. Pravý horror začíná tehdy, když 

howard téma

když SE vE FilMU STřílí z POSTav
V horrorech jsme už zvyklí, že je lze navléci prakticky na jakékoliv téma, 
a právě téma svátků není zrovna neobvyklé, vždyť stačí vzpomenout 
populární sérii Halloween, že? A schválně, kolik horrorů se věnuje tématu 
Vánoc? Je jich opravdu dost. Tentokrát se ale podíváme na snímky, které 
se zaobírají neof iciálním svátkem 1. dubna – Aprílem. Těch tedy bohužel 
není mnoho, přeci jen jsme ale pro vás nějaké našli. (MiB)

nevíte, zda jde o komplexně zdařilý žert 
nebo o skutečné vraždy. Snímek Freda 
Waltona je inspirován románem Agáty 
Christie Deset malých černoušků a do-
čkal se i svého „předělání“ v roce 2008. 
jak už to bývá, remaku se příliš nedařilo. 
Na csfd.cz má originál 60%, remake pak 
32%. (MiB)
Někdy se stane, že si tvůrci svým filmem 

vystřelí z diváků. Takto povedený aprí-
lový žertík vyzkoušel na diváka režisér 
jarret Tarnol snímkem April Apocalyp-
se (2003). jeden by čekal nějaký skvě-
lý horror, kde se na něj budou z plátna 
sypat aprílové fórky po tunách, ale zjis-
tí, že film je o něčem úplně jiném. Apríl 
zde není svátkem šprýmařů, ale jménem 
hlavní představitelky. S prvním dubnem 
to nemá nic společného. Ale když už 
jsem to nakousla, řeknu vám, o čem to 
je a možná to i za vidění stojí. lehce ro-
mantický zombie horror pojednává o lás-
ce zakřiknutého hošana, kterak se musí 
probojovat hordou nemrtvých, aby zís-
kal srdce (samozřejmě obrazně) své mi-
lované dívky jménem April. Není divu, 
že mě to zmýlilo. už jako malá jsem při 
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sledování kresleného seriálu Želvy Ninja 
pořád přemýšlela, jak tam pokaždé osla-
vují Apríl a oni ty zmutované želvy jen 
pokřikovaly na kamarádku tohoto jména. 
No nic. Napadla mě však při této příle-
žitosti krásná představa, že by skutečně 
jednou mohl vzniknout snímek o aprílo-
vém šílenství. Všichni by na všechny líčili 
všelijaké pasti, až by z toho vznikla právě 
„April Apocalypse“. (Inva)

Francouzský snímek Poisson d’avril 
(Napálen!, 1976) je horrorové okénko do 
historie aprílového špásování. Zavede nás 
do Francie poloviny 19. století. Více než 
pevně se uchycuje tradice žertování (prv-
ní zmínky koncem 16. stol. Pozn. red.) 
v první duben jakožto podvědomé rado-
vání – reakce na změnu ročního období, 
tedy přechod ze zimy na jaro. Vtípky ne-
jsou tehdy nijak sofistikované. Prakticky 
stačí někomu na záda přilípnout rybu 
(poisson) vystřiženou z papíru. Nálada 
houstne tehdy, kdy se některým „napá-
leným“ přihodí i něco horšího. Detektiv 

eugène-François Slepocq, jeden z těch, 
kteří položili pilíře budoucí Brigade de 
Psychiatrique, pátrá po vyšinutém vra-
hovi, který neváhá vrhnout na zaváděný 
svátek špatný stín. Odhalí, že brutál-
ní smrtí zemřeli pouze ti, kterým se na 
zádech objevil obrázek ryby potřísněný 
červenou barvou. Rozjíždí se nákladné 
pátrání po komkoliv, kdo má v rámci Ap-
rílu na zádech rybu s červenou barvou. 
Stopy zavedou Slepocqa k nedalekému 
temnému rybníku… Na svou dobu vizu-
álně úchvatný snímek je u nás prakticky 
neznámý, nebyl nikdy vysílán a nelze na 
něj ani sehnat titulky, nicméně jej nelze 
než doporučit. (MiB)

Nepočetnou rodinu aprílově-horroro-
vých filmů uzavírá íránský film Sízdah 
be-dar (1953). Be-dar je, jak známo, 
v íránštině něco jako žert, vtípek, odtud 
také pochází české pojmenování pro jis-
tou ohavnost na tvářích mladých, v pod-
statě: nejapný žert, který se mi ráno udělal 
na nose. A v podobném duchu se nese 
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Ingrid Valborgová (Inva)
Michal Březina (MiB)

i příběh snímku. Když pominu nená-
kladné zpracování s patrným zubem času 
a stigmatem místa vzniku, mohu s kli-
dem poznamenat, že některé pasáže jsou 
o to horrorovější. Nebála bych se tvrdit, 
že je Sízdah be-dar i snímkem vprav-
dě nadčasovým. Zkrátka, mladý íránský 

biomolekulární vědec Mehrdad Sízdah 
v rámci tradice svátku nakazí své přáte-
lé vskutku neškodnou infekcí, která vy-
tváří pupínky podobné akné. Měly by se 
jim objevit opravdu pouze na jeden den 
a k večeru se tomu měli všichni náležitě 
zasmát. Samozřejmě se laškovná zále-
žitost vymkne kontrole a nejbližší okolí 
Mehrdada vzápětí onemocní těžkou cho-
robou kožní, chorobou tolik tragickou, že 
se velmi rychle roznáší. Brzy zaplane celý 
írán a nemoc se šíří do světa. Podaří se 
mladému vědci zabránit celosvětové zká-
ze akné? (Inva)

číslo vyšlo i v tištěné podobě
limitovaná edice je zdarma
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celý film se 
nese v leh-

ce poetickém 
duchu, přes-
to nabízí sil-
né a vpravdě 
horrorové scé-
ny. Pojednává 
o velkém přá-
telství dvou 
chlapců, Paulo-
vi lairdovi 
a louisi Mc-
Gregorovi, ze 
Salt lake City, 
kteří utíkají 
před ruchem 
velkoměsta. 
uchylují se 

kamsi na pe-
riferii, kde 
objevují v za-

topeném lomu starý srub někdejších 
traperů, a v něm pak tráví většinu své-
ho volného času. Oba chlapci najdou 
v sobě velké zalíbení. Režisér john 
Clamp věnuje značnou část stopáže je-
jich latentně homosexuálnímu vztahu. 
Diváka však nenechá ani chvíli na po-
koji. louis později častěji než za Pau-
lem dochází do ulic města, kde se brat-

filmová recenze

caBin in ThE lakE BaSin
Nový americký snímek nezávislé produkce přináší svěží závan do 
početné rodiny f ilmového art-horroru. 

cHATA 
V Jezerní 
KoTLIně
režie: john Clamp
Scénář:
Sidney Clamp
Délka: 92 min.
Původ: uSA
rok: 2022
Hudba:
Carl Freedom
Kamera:
F. A. Sparrow
Hrají: Wenceslas 
Overhillside, Peter 
Oncorner, Vladi-
mir Diminished, 
Dahlia Godgave, 
Stella Gingery, 
George Owlman.

říčkuje s potulnými narkomany a začne 
díky nim kouřit, načež vzápětí onemoc-
ní rozedmou plic. Paul usiluje o přízeň 
louise, ovšem marně a do jezerní kot-
liny tak chodí sám, načež se tam noří 
do smutku nostalgických vzpomínek 
zacílených zejména na ztraceného ka-
maráda. Drama vrcholí v okamžiku, 
kdy se po Paulových stopách pustí 
gang motorkářů zvaný los Tarantulas 
a navíc ještě jeden mentálně postižený 
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Michal Březina

občan, který občas v noci buší Paulovi 
bezdůvodně na dveře. Ve své vyšinuté 
mysli dychtí po mapě, která by ho do-
vedla do jezerní kotliny. Záhy se však 
ukáže jako celkem neškodná vedlejší 
postava.
Snímek chytře kombinuje narativní po-

stupy, kde reminiscenční záběry podává 
v černobílé a akční scény naopak s bar-
vami přesycenými. Nechybí ani gore 
efekty, nejvíc si jich užijeme v části fil-
mu, kdy louis bojuje v nemocnici o ži-
vot a slibuje během dávivého sípání, že 
už nebude nikdy kouřit. 
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Ingrid Valborgová

povídka

MilUška ThE SlaShER

Teta Miluška přijela nezvána, nečekána. 
Prostě přišla přímo k obědu, jestli mi ro-

zumíte. „Tak mě tady máte, sluníčka moje,“ 
spustila hlasem připomínajícím lodní šroub 
v posledním tahu a odhodila poloprázdné 
nákupní tašky do již plné předsíně. 
„Zas bude spát v mém pokoji?“ brblal nej-

mladší člen rodiny, malý Franta, který už 
v tak nízkém věku trpěl kvůli Milušce syn-
dromem vyhoření. Říkali jsem mu proto 
familiérně: vyhořelý františek. 
„Ano, Fráňo,“ okřikla ho maminka tolik si 

libující v našich básnících, „máš nespočet 
plyšáků, ustel si na nich!“ Ach, maminka. 
Ta uměla vždy všechno kulantně vyřešit. 
Podotýkám, že mě chtěla pojmenovat kře-

stním jménem Hrubín, ale to je na úplně 
jiný příběh. 
Teta Miluška byla velmi korpulentní 

dáma. Když se cpala úzkou předsíní, začalo 
to foukat, jako když přijíždí metro. Shodilo 
mi to z hlavy furažku po dědovi. 
„Doufám, že to bibendum zase odjede,“ 

dovolil jsem si uštěpačnou poznámku, ale 
otec mě začal řezat páskem, že jsem sprosté 
hovado a nevážím si jeho sestry Milušky, 
která jako domovnice v Havlíčkově Bro-
dě udělala mnoho dobrých skutků pro 
svůj vchod. Chtěl jsem to vtipně satirovat, 
to s tím „jejím vchodem“, ale dostal jsem 
přezkou koženého opasku přes ucho a pře-
šla mě chuť být za každou cenu vtipný.
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Miluška napodobila příjezd metra 
i v bratrově pokojíku. Spadlo několik sva-
tých obrázků a dvěma modelům letadýlek 
se roztočily vrtulky. 
Zaslechl jsem maminku, jak se ptala 

otce, proč nepřijel i strýc Vilém. Pochopil 
jsem tu dobrou ženu. Strýc Vilém pla-
til vždy za jakéhosi mediátora zla, které 
s sebou Miluška přinášela. Strýc Vilém 
byl diametrálně jiný než Miluška – zapři- 
sáhlý vegetarián, vešel se do futer, na ni-
koho nechytračil okatými sarkasmy, nelhal 
nám, nepoučoval, choval se slušně a Fran-
tiška nechával v posteli, když si sám ustlal 
na zemi. 
Viléma jsme měli rádi a vždycky se na něj 

těšili. Od jisté doby však jezdila jen ona 
a byl jí plný byt. 
První odešel tatínek. Říkal, že musí pro-

jednat cosi obchodního. Oknem jsem vi-
děl, jak spěchá chodníkem přímo k Ha-
vranovi, kde ostatně docela dobře vaří.
Maminka musela na noční. Zvláštní, 

vždycky jí vyšla šichta, když šel tatínek 
k Havranovi. Zůstali jsme s Miluškou 
osamoceni.  její ochlupené vole se zatřás-
lo a ze suchých rtů vylezlo: „Vypadá to, 
zlatíčka, že jsme tu sami, muhehe!“ Ten 
smích zněl příšerně, jako kvílení mořských 
sirén z nějakého amatérského horroru. 
„Musím dělat úkoly z čédiny,“ zkusil jsem 

se vyvléct z jejího zájmu a odkvačil z jí-
delny. Škvírou ve dveřích své cimry jsem 
viděl, jak se sehnula k nevinnému Fran-
tiškovi a velkou pazourou ho jemně tlačila 
do zad, načež se oba odebrali do dětského 

pokojíku. usedla na Františkovu postel. 
Prsa velikosti dvou pískem plněných pyt-
lů z balonu bří Montgolfierů se rozjela 
do stran a zabořila hluboko do paměťové 
pěny Františkovy matrace. jak se ohýbala 
k chlapci, zrudla v obličeji kvůli přiduše-
ní. S vypouklýma očima fugu rybky se na 
něj zarputile snažila dosáhnout. František 
seděl na podlaze neschopný slova. Celý se 
třásl. 
To mě zarazilo. Přece ho nenechám 

takhle trpět. 
Naštěstí pod tetou Miluškou praskly la-

mely postelového roštu. Celá se převrá-
tila dozadu. uvězněna v malém prostoru 
připomínala převrácenou želvu a nám 
svitla naděje, že jsme na alespoň pět ho-
din v bezpečí. Bohužel, i přes svou nezávi-
děníhodnou tělesnou proporci ukázala se 
jako neobvykle mrštná.
František, který byl předtím zcela paraly-

zovaný strachy, se konečně probral a vybě-
hl za mnou s výmluvou, že jde také dělat 
úkoly z čédiny, ačkoliv muselo být všem 
nad slunce jasné, že bratr lže. Chodil te-
prve do školky. 
„Povím vám, co se stalo se strýcem!“ supě-

la chodbou. Začali jsme tušit, že jde do tu-
hého.  Kdyby tu byl, jistě by nám pomohl. 
I když byl pokročilý rachitik, s Miluškou 
to uměl. Vilém by nás vzal do kina a pak 
na víkend do přírody. Pryč, daleko z jejího 
dosahu. Vilém byl frajer. A měl nás rád. 
Tahle žena nás nesnášela. 
Konečně dostihla mého bratra. S před-

stíranou láskyplností ho objala. František 
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se vzpouzel, seč mohl. ječel, naříkal, pro-
sil. Nakonec jeho agonické lkaní zaniklo. 
Zmizel mezi jejími faldy dřív než bych 
řekl redukční dieta. 
V touze po spásném útěku jsem vzal za 

kliku vchodových dveří. Zamčeno. Otče, 
proooč jsi mě opustil!
Naše pohledy se setkaly. Zrak jí planul 

nenasytným hněvem. Zatímco se Franti-
šek již ocital v jiné dimenzi, mně zbývala 
zoufalá naděje, že se nějakým způsobem 
prosekám dveřmi ven. Dlouhou kovovou 
lžící na boty jsem začal tesat do dveří, do-
kud nezačaly odlétávat kusy voštiny. 
Nastala má černá hodina, jak se říká. 

Úkosem se mi podařilo zahlédnout, jak 
se ta žena pomalu přibližuje. V chodbě 
předsíně na chvíli zastavila, opřela se o ko-
modu, jelikož se musela krátce vydýchat. 
Zlověstné pískání, které se dralo z jejích 
plic, mi na klidu nepřidávalo. Do uší se mi 
náhle zakousla její slova: „Neboj se, hošku, 
teta tě chce jen obejmout.“
Pot mi rašil z čela, ruce v křeči panického 

strachu tesaly do dveří, co mohly. Bolest 
jsem necítil, chtěl jsem pouze ven. Přežít. 
Najednou se dveře rozrazily, neboť je kdo-

si vykopl. Náraz mě odmrštil a já skončil 
přímo v Milušce. Cítil jsem se, jako bych 
dováděl na skákacím hradě. Odraz mě po-
strčil zpátky ke dveřím. Na podlaze, s hla-
vou téměř zastrčenou v otcově holince, 
jsem pak uviděl, jak na chodbě stojí muži 
od policie. Než jsem omdlel vysílením, do-
neslo se ke mně: „Vzdejte se, jste obviněna 
z vraždy svého manžela!“

Chmurný večer se protáhl až do rána. 
Hluk pomalu utichal, policie nakonec ode-
šla a my zůstali v péči podroušeného otce, 
který samozřejmě po návratu od Havrana 
svoji podroušenost mistrně kamufloval za 
přirozenou zmatenost, roztěkanost i ner-
vozitu z nastalé situace. 
Miluška dostala deset let vězení a my se 

raději odstěhovali na druhý konec republi-
ky. Nikdo nechtěl riskovat, že ji nečekaně 
propustí za dobré chování a ona nás bude 
chtít zase navštívit.
František se nikdy nenašel. 

IngrID
VALBorgoVÁ (*1979)

Prožila vět-
šinu dětství 
mezi ČR 
a Mexikem, 
kam ji vo-
zil otec, 
z a m ě s t -
nán v za-
hraničním 

obchodu. Později se do Mexika vrátila. 
Pracovala krátký čas pro časopis Micosis          
Y Nostras (Mykózy & My), živila se také 
jako průvodkyně po pyramidách, asis-
tentka filmového cateringu, nebo jako 
„holka za barem“ v rockovém klubu.
Miluška The Slasher je její první povíd-
kový počin. Pomalu však finišuje k vydá-
ní biografickou knihu Život a dílo clan-
cyho Hilla.
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Ježíš, Boží ne-
filim, byl po 

svých rouhač-
ských kázáních 
zrazen, umučen 
a zabit. Avšak 
neodpočívá v po- 
koji. Něco tak 
mal i cherného 
jako smrt ho pře-

ce nerozhodí – a tak se vrací jako zmrt-
výchvstalý zombie a odchází truchlit do 
ústraní. Zbytek prvního dílu série se poté 
zabývá už jen vyvracením ježíšovy nauky 
(s výrazně nihilistickým nádechem) a dé-
monizací jidáše – jeho milence a jediného 
učedníka, který nauku Božího nephilima 
pochopil. Stále unavenější Bůh nakonec 
v šíleném blouznění o apokalypse umírá. 
umírá dlouho a bolestivě – a právě zde 
v 21. století začíná příběh Bible2.
Po mnoha staletích zírání do rozpadají-

cího se stropu hrobky v pustině to ježíše 
přestane bavit, obalí své pozůstatky ma-
sem, dramaticky se vznese ven a pískne 

knižní recenze

BiBlE2

První díl této románové série byl takový trhák, že si vydobyl popularitu 
po celém světě. Mnozí čtenáři román s fanatickým zápalem pročítají stále 
dokola a zakládají mu četné fankluby. O mnohých dějových liniích slyšeli 
i ti, které kniha jinak zcela minula „protože to není jejich žánr.“ Není 
tedy překvapením, že si dystopický horror o paralelním vesmíru vytvoře-
ném všemocnou entitou, která si říká Bůh, dostal další pokračování. Nyní 
autor prvního dílu přichází s pokračováním. Stojí Bible2 za přečtení?

BIBLe2

Překlad:
nejednoznačný
Vydavatel: jointa
rok českého vy-
dání: 30 po druhém 
příchodu Krista
Počet stran: 
6 (kvádr)

na svého růžového jednorožce Rudyho. 
Na jeho hřbetě se, vyzbrojen dvojicí AK-
47, vydává na cestu za dobrodružstvím. 
A kdyby došly náboje, jednorožec Rudy 
střílí ze svých očí ničivé laserové paprs-
ky. ježíš si zprvu užívá života – ženské, 
drogy, chlast – jako za mlada, ale postup-
ně zjišťuje, že terorizování věřících už ho 
tolik nenaplňuje. Po návštěvě psychologa 
dochází k závěru, že ho matka dooprav-
dy nemilovala a že má problémy se svým 
otcem. Snaží se s tím vyrovnat, ale má to 
jeden drobný háček – jeho rodiče jsou 
mrtví. Přijde mu to nespravedlivé a zva-
žuje sebevraždu, když tu vstoupí do ob-
chodu s komiksy. Po přečtení několika 
svazků přesně ví, co udělá; vezme sprave-
dlnost do vlastních rukou, jako to udělal 
Batman. Protože „s velkou mocí přichází 
velká zodpovědnost.“
Pokud máte pocit, že jsem vám vyspoile-

roval většinu děje, můžu vás uklidnit – to-
hle je pouhý zlomek celého dění a rov-
nou doplním, že kniha je nesmírně čtivá. 
Dokonce si myslím, že toto pokračování 



36

předčilo první díl a má do budoucna po-
tenciál stát se doslova kultovním. Není to 
však jen o čtivosti textu; výrazně přibylo 
erotiky, nadpřirozena a brutality. Pojďme 
se na tyto aspekty podívat podrobněji.
Odpůrce homosexuality může zaskočit 

už náznaková pasáž na straně 69, kdy se 
ježíš po přátelském obědě s létajícím 
špagetovým monstrem vydává na místo, 
kde pohřbil svého nejlepšího studenta 
jidáše. Po depresivním proslovu 
o marnosti všech věcí totiž k ze-
snulému vzplane znovunaleze-
nou láskou. Následuje kapitola 
plná čiré nekrofilie, během které 
je utvářena kostra a poté i masi-
tý obal těla jeho slavného učed-
níka; a poté ještě mnoho stran 
o jejich mlaskavém znovushle-
dání, během kterého se k oběma 
protagonistům připojí i létající 
špagetové monstrum a jedno-
rožec Rudy. Podobných projevů 
nespoutaných aktů lásky bychom 
našli desítky. Vyjmenujme třeba 
kapitolu Ježíšova invaze mezi ja-
ponské školačky, Ježíš prcá baculaté 
Amorky nebo Ježíš vs. Cthulhu. 
Za sebe musím říct, že oproti 
prvnímu dílu (který cudně skryl 
většinu podobných záležitostí do 
pozadí příběhu) je to velký krok 
vpřed.
S předchozím souvisí i pestrá 

směsice nadpřirozených ježíšo-
vých přátel a nepřátel, kteří ho 

později budou potkávat při jeho epickém 
putování vrcholícím bitvou ve Vatiká-
nu. Ani zde se s tím autor nijak nepatlá 
a umírají bytosti na obou stranách bariká-
dy. jste svědky skonu skutečně posledního 
jednorožce (vybuchne mu hlava… ups, 
spoiler!), kterého nahradí tyranosaurus 
Boban. Když je zabit ježíšův bojový orel, 
sesedne z jeho mrtvoly a jde si ručně vy-
řídit účet s johnny Wickem, který má in-
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cident na svědomí. Samostatnou kapitolu 
by si zasloužil boj s lesními vílami, ve kte-
rém zazáří anální Zlatounka. Některé ka-
pitoly (Ježíš pije krev Draculovi) využívají 
skutečných postav naší historie, jiné (Ježíš 
zvolen prezidentem Ruska) nemají s reálně 
žijícími postavami vůbec nic společného.
Z předchozího plyne, že tahle kniha 

není žádný čajíček. Teče a stříká zde snad 
všechno, co vás napadne. Výrazně zapa-
matovatelné jsou pasáže, kde hlavní pro-
tagonista požírá maso věřících a pije jejich 
krev. Ačkoli to může u některých čtenářů 
vyvolat negativní ohlasy, tato záležitost je 
dějově naprosto ospravedlnitelná. ježíš 
je jakožto letitá zombie poněkud vyhla-
dovělý a když zjistí, kam se za ta staletí 
ztrácelo jeho maso a krev, trochu ho to 
naštve. Tento dějový krok je tedy více než 
logický; koneckonců kanibalismus je běž-
nou záležitostí i v přírodě. Tento obraz 
lze tedy pravděpodobně chápat jako kri-
tiku odmítnutí zvířete v člověku a obecný 
odpor k západnímu konzumu.
Když už se bavíme o obrazech a mystič-

nu, stejně jako v prvním díle hrají prim. 
Ať už poselství budete hledat v jakémkoli 
druhu textu, vždy v něm najdete určitou 
hloubku, pokud se jím budete zabývat 
dostatečně dlouho. Z toho tedy logicky 
plyne, že každý čtenář v knize tradičně 
najde svou odpověď. Právě to je výhoda 
této knihy – jde o mix žánrů táhnoucích 
se od realismu přes western až po horror. 
Pro podobnou ulítlou směsku se ihned 
nabízí škatulka bizarro fiction, ale ozna-

čit takto náboženskou literaturu by byl 
téměř hřích.
Kniha má značné nevýhody. První 

z nich je právě ona žánrová roztříštěnost, 
kde každý příběh zní (stylem vyprávění 
i žánrem), jako by ho vyprávěl úplně jiný 
člověk. Navzdory tomu je však děj na-
tolik propojený, že nelze mluvit o sbírce 
povídek. Těžko říct, zda se na celé věci 
podepsal nekvalitní překlad. Tak či onak 
někoho tento neduh může v kombinaci 
s délkou knihy od četby naprosto přiro-
zeně odradit. Zejména pokud pomineme 
nekvalitní papír, z něhož jsou zhotoveny 
stránky, který od použití na toaletě chrání 
jen fakt, že z tiskařské barvy potenciál-
nímu nešťastníkovi hrozí rakovina rekta. 
Celkově bych řekl, že v tomto ohledu 
(navzdory nesporným kvalitám knihy) 
odvedlo nakladatelství mizernou práci.
Bible2 rozhodně není kniha pro každé-

ho. Nicméně příznivci divné literatury, 
kteří si potrpí na věci „nad limit“ si zde 
budou chrochtat blahem. Kniha je horká 
novinka a pokud chcete zjistit, jak dopad-
ne finální epický souboj ježíše Nazaret-
ského s Chuckem Norrisem, nyní máte 
skvělou příležitost to zjistit. Závěr pak 
otevírá vrátka pro další pokračování. Snad 
se ho za dalších pár tisíc let dočkáme…
Prozatím se tedy rozlučme větou z úst 

hlavního protagonisty: „Mír, lásku 
a Rock’n’Roll!“

Ondřej Kocáb
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profil

živOT a dílO clancyhO hilla
Portrét všestranného umělce, který prožil neuvěřitelný život, přesto 
umělce u nás prakticky neznámého.

hlUBOkÉ kOřEny
První zmínky o předcích Clancyho Hilla 
pocházejí z českých luhů a hájů. jeho 
prapředek se jmenoval josef Hýl a žil 
v Dobrušce, kde se živil jako hokynář. 
josef měl syna Františka (1769 - 1849), 
který se však hokynářskému kumštu učit 
nechtěl a odešel do Prahy, kde se dal 
k divadlu.
Rodina záhy utíká z Čech, jelikož je 

pronásledována císařskými vojáky za ha-
nobení rakouské vlajky, neboť na základě 
udání do ní prý balili nemocného dědeč-
ka. Nachází útočiště v Itálii, kam za nimi 
přijíždí i František. Nechávají se přejme-
novat na Hilaresco di Boemia. František 
pak přejímá jméno Romeo Hilaresco  
di Boemia.
jejich stopa na čas mizí. Romeovy po-

tomci o sobě pak dávají vědět mnohem 
později. Z rebelantů se stali agresivní pa-
sáci koz a v roce 1877 založili v Palermu 
odborovou organizaci “Naše věc” a uchy-
lují se na Sicílii.
Drtivá většina členů rodiny umírá na 

první plavbě zaoceánského parníku Tita-
nic roku 1912. Přežil jen Salvatore Hi-
laresco di Boemia, který se jako chlapec 
dostává do jednoho ze záchranných člu-
nů. Osud ho zavleče do uSA, kde přežívá 

v docích až do svých osmnácti let. Tehdy 
se mu narodil syn Abraham, kterého mu 
povila židovka Ruth Stainerová a Salva-
tore pak navždy mizí za zdmi Alcatrazu 
za krádež košíku s mandarinkami. Ruth 
pravděpodobně umírá na chudobu a osi-
řelého Abrahama se ujímá bohatý čer-
nošský lékař z Bostonu v Massachusetts. 

Clancy Hill ve své civilní podobě.

Roku 2016 se dostal do nominace 

na žebříček Nejpřitažlivější 

muž planety, ale neuspěl.
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To už se píše rok 1932. Abe Hilaresco si 
poameričťuje příjmení na Hill a dlouhá 
léta se živí podomním prodejem Korá-
nu. Roku 1956 se mu narodí dcera laura 
a o šest let později syn Clancy.

TěžkÉ děTSTví
Clancy se narodil do nejisté doby. To 
se odrazilo i na jeho duši. lidé se ještě 
řádně nevzpamatovali z druhé světové 
a studená válka mezi mocnostmi výcho-
du a západu nabírala na intenzitě. jeho 
starší sestra laura umírá na kurděje, když 
mu byly pouhé dva roky. Z rakve jí ukradl 
svaté obrázky, a jak sám vzpomíná, trápí 
ho to dodnes. jako malý byl velmi nepo-
kojný a má tak na svědomí i sebevraždu 
pokojské Ashanti. Vina mu však nebyla 
nikdy prokázána. Ve třech letech havaru-
je na tříkolce a v rámci rekonvalescence 
se stává závislým na morfiu. V šedesátých 
letech ale nic ojedinělého. jedině touha 
nejít vždy s davem ho z toho dostala. 
V pěti úspěšně nastupuje do protestant-
ské školy pro metodisty. Náboženství 
u něj později sehraje velkou roli. jeho otec 
Abe platil za radikálního rastafariána, 
matka propadla ideálům Zen-buddhi- 
smu a utekla od rodiny. V roce 1965 se 
přidává k reverendu jimu jonesovi, s ním 
i jeho stoupenci odcestuje do jihoamer-
ické Guyany, kde pak roku 1978 téměř 
všichni členové jonesovy sekty tragicky 
umírají při hromadné sebevraždě. Toho 
léta (1978) se mladý Clancy kvůli matči-
ně ostudě stěhuje s otcem do New Yorku. 

usidlují se v městské části Staten Island, 
poblíž kliniky sv. Kendricka, kde Abe na-
stupuje coby chirurg pohotovosti.
Vraťme se ale do Bostonu, do roku 1968. 

Šestiletý chlapec nemá mnoho přátel. 
jako začínající metodista se těžko sbližuje 
s dívkami a tak nachází útěchu v literatu-
ře. Během jednoho léta přečetl prakticky 
všechna stěžejní díla amerických klasiků. 
V tu chvíli se rozhodl, že se stane spiso-
vatelem. jeho první krůčky ho vedly k za-
ložení deníku (ten se nedávno vydražil na 
pěkných 900 tisíc dolarů). Publikoval ve 
školním časopise W-Power, což vlastně 
nastartovalo jeho kariéru novináře.

Z jeho dětství se dochovala docela ve-
selá historka, kterou ráda vypráví jeho 
žena Kimberley. Na skautském táboře 
prý Clancy navštívil koncert tehdejší 

Jediná dochovaná fotografie

z neradostného dospívání. 
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rockové skupiny známé jako Steppen-
wolf (proslavili se skladbou Born to Be 
Wild). Během představení napsal něko-
lik vět: „Magic carpet ride: close your ass 
girl. Let the sound push you away!“, které 
chtěl následně prodat frontmanovi ka-
pely johnu Kayovi za tučný obnos. Kay 
si prý piják s poznámkami a kresbička-
mi prohlédl, ušklíbl se a chlapci jej s po-
hrdáním vrátil. Dnes víme, že se slavný 
zpěvák mohl tímto textem přinejmen-
ším inspirovat.

Milníkem v Clancyho životě bezesporu 
bylo setkání s Tedem Bundym. Tehdy 
teprve dvaadvacetiletý Bundy udržoval 
s „bostonským hochem“ čistě intelektu-
ální spojení a často spolu hovořili a filo-

zofovali. Bundy tak docela úspěšně for-
moval Hillovu citlivou chlapeckou mysl. 
jak sám spisovatel uvádí, učil se od něj 
„rozumnému názoru na život“. Doslo-
va píše: „Bundy mi tehdy řekl, že na ná-
silí vzniká postupná závislost, stejně jako 
u pornografie. Člověk chce stále více a více. 
Všechno má však své limity. Jednou prý oba 
dospějeme do bodu, kdy nám nebude stačit 
číst a vidět.“ je zajímavé, jak tato slova 
oba muže později ovlivnila. Z jedno-
ho udělala prakticky největšího sério-
vého vraha moderní americké historie 
a z druhého velkého humanistu, jenž za-
světil svůj život horrorové literatuře.
O rok později propadá Clancy démonu 

alkoholu. Se skupinou hippíků opouští 
Boston a vydává se na dlouhý trip napříč 
Amerikou. Píše se rok 1969 a on se se-
tkává jackem Kerouackem. je posledním 
člověkem, který ho vidí živého. Můžeme 
říct, že Clancy byl tím, kdo Kerouackovi 
zatlačil oči. Byl to ale zároveň on, kdo 
mu poskytl poslední ďáblův hlt. Ve svém 
připravovaném románu Zaplněná místa 
na to vzpomíná a slavnému beatníkovi 
věnuje několik smutných řádek. „Viděl 
jsem, jak se mu nadouvají křečové žíly na 
jícnu a on jen sípe a na něco pořád ukazu-
je. Na polici u postele měl nedopitou whisky 
a krabičku s léky. Podal jsem mu tu flašku, 
jelikož mě vždycky učili, že léky nepatří dě-
tem do ruky. Jack se na mě jen trpce usmál, 
napil se a... Konec. Bylo to dojemné a já si 
v tu chvíli uvědomil, že je čas přestat s pi-
tím a vrátit se do školy.“

S manželkou Kimberley Hillovou, 

rozenou Kanadyovou (součastnost). 
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divOkÉ dOSPívání
V jedenácti letech opouští předčasně zá-
kladní školu a nastupuje do firmy Madoff 
Investment Securities jako obsluha výta-
hu, přesto se pokouší dopisovat alespoň 
externě do školního časopisu W-Power. 
Ten nakonec stejně zaniká a Clancy je 
obviněn z propagace rasové nesnášenli-
vosti. Bere to jako největší křivdu, jelikož 
jako rozený Žid  českoitalského půvo-
du, navíc adoptován Afroameričanem, 
psal své články právě s opačným zámě-
rem. Vzhledem ke svému věku je poslán 
do chlapeckého internátu pro sociálně 
špatně adaptabilní mládež1. Z toho bo-
hatě čerpá při práci na románu Kapitán 
cherry, který vyšel v roce 2002.
Po požáru ústavu se mladý rebel uchy-

luje na ropný tanker esso Brusel a hod-
lá prchnout do evropy pokusit se pátrat 
po svých kořenech. Krátce po nalodění 
v New Yorku se však tanker potápí a tři-
náct členů posádky nalézá smrt v moři 
nebo plamenech. Clancy Hill je pro svět 
několik let nezvěstný, zatímco přežívá na 
malém ostrůvku uprostřed Atlantského 
oceánu. Zde se seznamuje s domorodou 
ostrovankou Saáth-Turou, které se na-
učil říkat Saturday. Tu o měsíc později 
pojme za svou choť a stane se i otčímem 

1 Ona „polepšovna“ se jmenovala School of St. 
Azazel for naughty boys. A chlapci z jeho ročníku, 
s kterými sdílel prostor, byli například: Chris 
Chelios, Anthony edwards, Anthony Kiedis, 
emilio estevez, Bobcat Goldthwait anebo třeba 
Demi Moor.

jejích pěti dětí. Saturdayčina rodina bere 
mladíka mezi sebe a učí ho přežití i boji 
proti lidojedům, kteří čas od času navště-
vují ostrov a starají se o přirozenou selek-
ci tamních kmenů. Zhruba za dva roky 
přichází Clancy v jedné bitvě o malíček, 
hrdost a dvě ze svých dětí, které bojovaly 
po jeho boku. Třetí umírá o měsíc poz-
ději v důsledku alergie na kokos, jedno je 
po následném vpádu somálských pirátů 
nezvěstné a poslední z nich je z plezíru 
obětováno ostrovním bohům. Rozzuře-
ný Clancy záhy opouští šílený ostrov, aby 
alespoň sehnal peníze na výkupné pro je-
diného přeživšího syna, a na malém voru 
dopluje k Bermudám, kde jeho stopa 
opět mizí2. Z tohoto období se docho-
vala krátká povídka ghost raft, kde po-
drobně líčí peripetie svého zmizení v tzv. 
bermudském trojúhelníku. Později vyšla 
povídka ve sborníku Three times with 
Mr. Fear (1982). Můžeme o ní směle 
uvažovat jako o horrorové, ovšem sám 
autor trvá na tom, že jen popisuje udá-
losti, které se tehdy skutečně staly.

2 Svého syna elona už nikdy neviděl a peníze na 
jeho výkupné získané přes nadaci life for elon 
si nechává a investuje je 14. srpna 2001 do akcií 
společnosti enron Corporation. Ovšem, sám 
Hill potvrdil, že v roce 1993 se pokusil po něm 
několikrát pátrat na vlastní pěst v somálském 
Mogadisho. Bohužel byl jeho soukromý vrtulník 
společně s helikoptérou americké elitní jednotky 
sestřelen. Clancy přežil jen zázrakem a pátrání 
se vzdal s tím, že počká, až se situace v zemi 
uklidní. Domnívá se ale, že elon žije a vede se 
mu dobře. „Vždycky měl podnikavého ducha,“ uvedl 
nedávno.
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Do uSA se vrací až v šestnácti letech 
a právě se dozvídá o smrti matky, pře-
devším však o jejím fatálním faux pas na 
Guayaně. jak už bylo zmíněno, opouští 
s otcem milovaný Boston a zabydluje se 
v New Yorku. Zatímco Abraham se shá-
něním zaměstnání nemá problém, Clan-
cy marně usiluje o svou pozici v Madoff 
Investment Securities na Manhattanu, 
kam předtím dojížděl. Bohužel marně. 
jak sám mistr uvádí, jednoho dne, kdy 
seděl na obrubníku společně s polskými 
nádeníky a čekal, zda mu někdo nedá vy-
dělat, všiml si na jednom z pilířů blízké-
ho mostu inzerátu, že jakési losangelské 
filmové studio hledá herce neobvyklé-

ho vzhledu do „speciálního filmu“. jako 
skalní fanoušek filmu Star Wars se ihned 
vydává za město na autostop a míří do 
Kalifornie. 

živOT v zákUliSí
Krátce poté, co s ušmudlaným útržkem 
inzerátu dorazil do los Angeles, vyhledal 
společnost, která nabízela slibnou filmo-
vou kariéru. Naivní Clancy podepsal, co 
podepsal, a několik následujících let pra-
coval u filmu jako tzv. děvečka pro všech-
no. Vytvořil si však spoustu důležitých 
vazeb na zajímavé lidi z branže. Seznámil 
se důvěrně například s Shannen Doher-
ty, představitelkou Brendy v kultovním 
seriálu pro mladé Beverly Hills 90210. 
Shannen mu pronajímá jeden ze svých 
apartmánů u moře, ten však nezbedný li-
terát prodává neznámému pachateli3 a za 
utržené peníze si kupuje drogy. Tím navíc 
skončilo tolik slibné přátelství se slečnou 
Dohertyovou. Tento skandál svého času 
řešila všechna bulvární média. K tomu 
všemu Clancymu připočetli i ohrožování 
nevinného studenta střelnou zbraní před 
univerzitou v Marylandu. Po třech letech 
Clancy opouští zdi věznice Twin Towers 
a vrací se k filmu. Nikdo však o něj ne-
jeví zájem. Šanci mu nabídne producent 
pornofilmů Robert A. Fork. Bohužel ani 
tato spolupráce nenesla Clancymu plody. 
Setkává se však s dalším pornoherecem, 

3 Clancy později na polici uvedl, že pachatel se 
představil jako Charlie a že se živí vymýšlením 
reklamních sloganů. Dále uvedl, že na něj působil 
dojmem ztroskotaného opilce.



43

Stephenem Hillem občas zvaným jako 
Steve Driver, kterému je velmi podobný. 
V rámci aprílového žertíku si takříka-
jíc vymění identitu. jejich výměně uvěří 
každý z jejich okolí a oba tak pochopí, 
že toho mohou v budoucnu zneužívat. 
Zprvu si tím kryjí pouze své nevěry part-
nerkám či partnerům, ale nakonec jsou 
okolnostmi dotlačeni až k finančnímu 
podvodu. 
Náš Clancy se však věnuje převážně dro-

gám a mizí na čas ze scény. Stephen se za 
něj vydává tak často, že mu neřeknou ji-
nak, než Stephen Clancy Hill. Osudného 

dne roku 1996 se však definitivně jejich 
cesty rozdělují. V té době uskuteční onen 
podvod s falešnými zdravotními průkazy.
Náš Clancy Hill prchá před policií do 

Kanady. Krátce na to se pod falešným 
jménem Hennessy Bushmils přidává 
k týmu populární zpěváčky janet jackson 
a v rámci jejího turné se zase vrací do 
uSA, do New Yorku. Inspirován příbě-
hem jejího bratra Michaela jacksona, 
podstupuje plastickou operaci a stává se 
někým úplně jiným. V bance, kde si otví-
rá nový účet, omylem použije své jméno 
a zjistí, že je zcela mimo jakékoliv pode-
zření. jeho comeback je tedy triumfální. 
Všechno špatné zůstalo s jeho někdej-
ším dvojníkem a jemu se rýsuje slibná 
budoucnost. Od všeho, co ho spojuje 
s hercem Stephenem Clancy Hillem se 
distancuje a zakládá si své osobní webové 
stránky, kde uvádí na pravou míru někte-
ré informace o své osobě i životě. Dále 
se na nich věnuje problematice migrace 
Aboriginců. Stránky byly později zruše-
ny přímo z nařízení FBI, pro porušová-
ní osobní svobody, jakmile tam zveřejnil 
jména všech původních Australců, kteří 
prchli do uSA. Na jistou dobu tím mizí 
i veškerá Clancyho virtuální stopa a není 
možné si o něm na internetu cokoliv vy-
hledat. První zmínky se objevují, až když 
pod pseudonymem nastoupí do New 
York Times jako sloupkař.
Z pobytu v Kanadě si však odnáší neza-

pomenutelný zážitek, totiž setkání s pís-
ničkářem leonardem Cohenem, podle 

Stephen Clancy Hill AKA Steven

Driver. 

Zdroj: en.wikipedia.org
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nějž pak pojmenuje jednu ze svých romá-
nových postav. Cohen Hilla přesvědčí, že 
psaní je pro něj nejlepší cesta sebereali-
zace. Přesto ale ještě jednou zkusí šanci 
u filmu a získává roli v několika seriálech. 
Většinou jde ale o velmi malé role, někde 
se jen mihne epizodou, někdy mu svěří 
i složitější repliky. 
jeho největším úspěchem je potom 

role Geryho v seriálu Malý zázrak. jeho 
zvláštní tvář, poznamenaná plastickými 
operacemi, které však patří ke špičkovým, 
zaujala nejednoho diváka. V neposlední 
řadě šlo samozřejmě i o jeho přirozené 
herectví. Kritici nejvíce však vždy vychva-
lovali jeho vzhled. Zde se setkává se svou 
budoucí ženou Kimberley.
V roce 2010 získává poslední filmový 

štěk.  Clancyho však stále více láká psa-
ní. už má za sebou dva romány a třetí 
čeká na dokončení. Druhý Clancy Hill 
alias Steven Driver v témže roce zabijí 
na útěku svého kolegu pornoherce, chvíli 
na to je obklíčen SWAT týmem a po po-
střelení policistou skáče z útesu a později 
v nemocnici umírá. Celá vina někdejších 
hříchů padá na něj a spisovatel Clancy je 
tak navždy mimo podezření. Pro svět je 
až do roku 2015 mrtvým pornohercem.
Z této zvláštní hříčky osudu těží v při-

pravovaném románu zaplněná místa. 
Clancy si na léta strávená se svým dvojní-

kem vzpomene ještě jednou. V roce 2015 
je post producentem filmu Don‘t Listen, 
kde se v závěrečných titulcích nechává 
z nostalgie uvést jako Stephen Hill.

současnost
Nyni žije Clancy v okázalém sídle na po-
kraji New Yorku s manželkou Kimberley 
(dům je však již delší dobu na prodej). 
Pěstuje bojová umění, vede literární kur-

Screenshot z televizního seriálu, kde 

se Hill představil v roli Geryho.

Dopadení Stephena Clancyho Hilla

Zdroj: www.dailymail.co.uk
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zy a stará se o svůj početný vozový park. 
Mezi jeho sběratelské kousky patří na-
příklad raritní vozidlo Fiat 126p tzv. ma-
luch z roku 1974. Má kočku jménem Mr. 
jones. Po zkušenostech na ostrově už děti 
neplánuje. Nehodlá se ani už nikdy vrátit 
k filmu. Dle jeho slov ho „město černobí-
lých snů“  už vůbec neláká. 
Horrorový román Kapitán Cherry se 

stal v uSA bestsellerem a na rok 2022 se 
uvažuje o jeho zfilmování. Na režisérské 
sesli má usednout sám james Wan a to 
v produkci Michaela Baye. u nás má 
tentýž rok vyjít i knižní publikace, která 
se důkladně zaobírá Clancyho bohatou 
biografií.

romány clancyho hilla
St. Kendrick emergency line (Blood 
Publishing NY, 1989 – vyprodané)
captain cherry (Blood Publishing NY, 
2002 – reedice, vyprodané)
Playground 88 (samonákladem – staže-
no z prodeje)
Pokoj pro dva (Nakladatelství Carcosa, 
1998 – limitované vydání) 
zaplněná místa (dosud nevydáno)

Ingrid Valborgová

Zdroj: Ingrid Valborgová & Clancy 
Hill - Život a dílo Clancyho Hilla.

Foto: osobní archiv autora

Před svým domem v New Jersey
Zdroj: www.realitykings.com
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Sotva otevřeme 
knihu, sezná-

míme se s jo-
shem landisem, 
dentistou s dob-
ře nastartovanou 
kariérou, milu-

jící rodinou a širokým okruhem přátel. 
udiveni jeho až téměř neuvěřitelně do-
konale uspořádaným životem, objevíme 
záhy první trhliny. josh má milenku 
Veru, s kterou se tajně schází prakticky 
každý den o polední pauze v blízkém 
motelu. Vera však na joshe tlačí, aby o ní 
řekl své ženě a rozvedl se s ní. Mladý, 
láskou zaslepený doktor se nakonec roz-
hodne a po rychlém rozvodovém řízení 
utíká k Veře. jejich nyní legitimní vztah 
však přestává brzy fungovat. Tato legál-
nost v podstatě pokazila všechno krásné, 
co spolu během tajných schůzek vypěs-
tovali.
Dočteme-li sem, s úlevou zjistíme, že se 

není třeba o hrdiny tolik obávat. Každý 
si snadno domyslí ukázkově klišovitý 
konec, totiž ten, že se zoufalý dentista 
vrátí ke své stále milující manželce. Zde 
však Clancy Hill udeří plnou silou svého 

knižní recenze

clancy hill: POkOJ PRO dva
Děj Pokoje pro dva, jakkoliv se jeví složitý, nabízí čtenáři děsivou, 
přitom však jednoduchou sondu do života lidí trpících nevyléčitelnou 
nemocí. Jako slupky cibule postupně odkrývá jednotlivé vrstvy této pro-
blematiky a dopadu na mezilidské vztahy.

THe rooM 
For Two
Vydavatel: Carcosa
rok vydání: 1998
Počet stran: 451

smyslu pro drama. Odhalí nám, že Vera 
trpí schizofrenií. Role joshovy milenky, 
kterou si poté vzal, je pouze jejím přelu-
dem a my se dozvídáme, že je jeho man-
želkou již dávno! Takže skutečnost, že se 
jeho ženou stává znovu, tříští zavedený 
postup léčby a josh objevuje další slepou 
uličku. Musí tedy svou drahou polovič-
ku nechat žít v představě, že je jen jeho 
milenkou.  S údivem tedy odhalujeme, 
že tento ženatý muž má poměr vlastně 
pouze se svou paní, vydávající se bezdě-
ky za milenku, se kterou se pak znovu 
žení. Chudák. jeho milostné avantýry 
jsou v rámci terapie docela otřesné.
Zde pak čtenář opravdu osciluje na hra-

ně mezi dramatem a ztřeštěnou fantazií. 
Netuší však, co si na něj renomovaný 
americký autor ještě připravil.
V závěrečné části knihy se dozvídá-

me, že schizofrenií je stižen i dentista 
josh. V jeho „nemocném“ světě se stará 
o stejně postiženou manželku tím, že 
s ní hraje hru na milenku, ve skutečnosti 
se ale jedná i o jeho léčbu, neboť on je 
ženatým obuvníkem z Trentonu, hlav-
ního města New jersey. Vera, skutečná 
manželka dentisty Cohena, byla kdysi 
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jeho zákaznicí a on jejím milencem. On 
propadá pocitu, že je nyní psychiatr vy-
dávající se za zubaře, a provádí terapií 
svou choť.
Čtenář se tedy dočká opravdu strhující-

ho rozpletení mileneckého čtyřúhelníku 
o dvou lidech. Domnělí manželé, hra-

jící si na milence, jsou 
vlastně milenci, hrající 
si na manžele, kteří… 
eh, přijde mi nevhod-
né prozradit z děje 
úplně vše. Každopád-
ně peklo začarovaného 
kruhu nám spisovatel 
dává pěkně vychutnat.
Clancy Hill, který se 

už dříve proslavil ponu-
rým horrorem z ústa-
vu pro mladistvé, dí-
lem Kapitán cherry, 
a thrillerem zasaze-
ným mezi uvězněné 
neonacisty Hřiště 88, 
zde opět mistrně otví-
rá dvířka do nejzazších 
chodeb lidské mysli. 
umně a nanejvýš čti-
vě popisuje život na 
předměstí New Yor-
ku, zavede nás také do 
všeobecné nemocni-
ce sv. Kendricka, kde 
nastíní problematiku 
nepovinného zdravot-
ního pojištění Ame-

ričanů. Hill se rovněž zaobírá rasovou 
snášenlivostí. Zhruba na straně 405 se 
dozvíme, že Bubba Nau-Quia alias josh 
landis je Afroameričan a Vera původem 
ze Severní Koreje. její rodina přišla do 
uSA před začátkem válečného konflik-
tu v roce 1950.
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Pointou knihy vlastně je, že v nemoci se 
boří bariéry stejně jako v lásce. A takové 
propletení je právě hlavním charakteris-
tickým znakem mistra Clancyho Hilla, 
což skvěle předvedl už v díle Hřiště 88. 
Kdo přečte i Pokoj pro dva, pochopí 
jeho svět dokonaleji.
České vydání si zaslouží pochvalu za 

překlad. Ačkoliv se často objevují výrazy 
jako „našinec“ nebo „agregát“, překlada-
tel nám však dopřává dávky mistrných 
adjektiv a adverbií, například věta: „Rů-
žolící Vera hněvivě popadla hliněnou vázu 
a tvrdě s ní třískla o kaštanovou podlahu, 
na které se líně rozvaloval kvalitní per-
ský koberec vyrobený na míru při její 
poslední návštěvě žhavého Iránu, kde 
se poznala s uhrančivým Abú Kalim 
Hussejnem, vzorným gardistou sta-
tečné stráže studené hrobky duchov-
ního vůdce Ajatolláha Chomejního.“ 
Z toho také plyne, že překladatel 
josef Tauglich docela sklouzává do 
velmi rozvětvených souvětí. jedná se 
každopádně o solidní pokus. Velké 
díky si ale překladatel zaslouží pře-
devším za to, že názvy a jména po-
nechal v původním jazyce.
Osobitý styl Clancyho vypsané 

ruky si zaslouží rozhodně pouze po-
chvalnou kritiku. Skutečně mu lze 
jen stěží něco vytýkat. Ze stránek 
jeho knihy na vás dýchne jak syrová 
problematika nezvladatelné lidské 
choroby, tak i autorův nezaměnitel-
ný smysl pro vkusný humor. Zde jím 

sice šetří více, než jsme u něho zvyklí, ale 
to se dá, s ohledem na vážnost tématu, 
pochopit. O to zase ale některé legrace 
vyniknou více. Za opravdu brilantní vtip 
však považujme samotný závěr příběhu. 
Čtenář se nakonec usměje, ale takový 
úsměv ho zamrazí.
Kniha je určena každému, kdo si potr-

pí na složitě vrstvený děj, na postupné 
odkrývání pointy, ale potěší i toho, kdo 
se zajímá o současný New York a dnešní 
život v brilantním popisu stále vyzrálej-
šího Clancyho Hilla.

Michal Březina
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Sokolovský literát Michal Březina vy-
dal nedávno svou třetí knihu Do smr-

ti daleko. Dost dobrou, a každý vkusný 
čtenář si díky ní protřepe nejen bránici, 
ale i pneumatiku. O panu Březinovi je 
známo, že nerad poskytuje rozhovory 
médiím. Naléhala jsem, ale nezabral. 
Váhavě souhlasil až tehdy, když jsem mu 
mejlem poslala své kalhotky. Prý „aby 
doma neměl problémy“.
Holky, je to sympaťák. Takový ten zá-

dumčivý hispánský typ, který ve mně 
vyvolává kompulzivní chutě vysrkávat 
náplně z tortil a svéhlavě se zakusovat  
do papriček jalapeño. Ale zpět k tomu, 
proč jsme tady. Michal právě znuděně 
sedí naproti mně v oblíbené mexické 
restauraci el perro comido, tak abych se 
začala na něco ptát, než začne být úplně 
otrávený:

Takže, pane Březino, jmenuji se Ingrid 
Valborgová, píši nyní pro Howard, ov-
šem lidé mě znají především z časopisu 
Mykózy & My. Je to pro mě velká čest, 
že jste poskytl rozhovor právě mně! 
ráda bych vás předem upozornila, že 
ač mohou mé otázky znít velmi struč-
ně, naši čtenáři milují strukturované 
a komplikované odpovědi, tak bych vás 
poprosila, co nejvíce je rozvíjet.
Hm…

rozhovor

dOSTavEníčkO v El PERRO cOMidO
Je pravda, že jste se snažil vaši novou 
knihu Do smrti daleko vypilovat k do-
konalosti, a tak jste se s ní mazlil celých 
pět let, dokud jste nebyl s textem abso-
lutně spokojen nejen vy, ale i vaši po-
kusní čtenáři?
Ne.
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no dobře, tak čtyři, omlouvám se za 
nepřesnost. Ale v kuloárech kolují 
informace, že kniha, ve které jste se 
vydal do sfér tradičního noiru, přimí-
chal prvky sci-fi, vměstnal chlapácký 
humor a okořenil i notnou dávkou 
horroru a tradičními vypravěčskými 
postupy si docela slušně vytíráte nor-
mostrany, se zakládá na vašich auten-
tických zážitcích. Je to pravda?
jo.

znamená to tedy, že i ve skutečnosti 
jste takový ukrutný, sarkasticky hláš-
kujicí drsoň a neoddiskutovatelný 
intelektuál, zastánce slabých a utlačo-
vaných, vdov a sirotků jako váš hrdina 
Billy cowen, i když se navenek tváří-
te, jako byste neuměl do pěti napočí-
tat?
Tří.

cože???!!! Jo aha, tak tedy do tří, vím, 
že jste na vašem výrazu roky intenziv-
ně pracoval a promiňte mi to drobné 
znehodnocení vaší snahy. Ale pro-
zraďte našim zvědavým čtenářům, 
byli ti dva mimozemšťané z vaší knihy 
opravdu takoví hloupí zmrdi, jak je 
popisujete, nebo se z části jedná o uni-
kátní hyperbolu skutečné událostí 
z důvodů pestřejšího, akčnějšího a za-
jímavějšího děje?
? (Tázavě zvednuté obočí deformuje ji-
nak oduševnělou tvář)

Ježiš, vy nevíte, co je hyperbola, že? no 
není divu, takové finesy jsou známy 
jen několika zasvěceným. no, prostě si 
představte dvoukřivkovou kuželoseč-
ku, u níž je absolutní hodnota rozdílu 
vzdálenosti mezi jakýmkoliv bodem na 
ni a ohnisky křivek vždy stejná. Máte?
Ne.

S Martinem Štefkem (Golden Dog) 

na křtu knihy Do smrti daleko
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nevadí! Každopádně i tak je vaše kni-
ha velmi zábavné čtení a věřím, že je 
úspěšná. opravdu mi to nedá, abych 
se závěrem našeho rozhovoru neze-
ptala na něco intimního až peprného 
z vašeho života, to by mi mnohé naše 
abonentky neodpustily. Jen vás popro-
sím, s tím rozvíjením svých odpovědí to 
opravdu až kapku přeháníte, chápu, že 

jste kreativní autor, ale jednak si poma-
lu nestíhám dělat poznámky a druhak 
to bude pro editora totální noční můra 
vecpat takový příval do stránkového li-
mitu. Takže, ehm, ehm, možná se teď 
budu trochu červenat, tak mi to prosím 
promiňte, ale jakožto slušná dívka jsem 
dost na rozpacích ptát se na něco tak 
osobního. Máte už ve svém věku nějaké 
větší zkušenosti s meziprstními mykó-
zami, pásovým oparem, chlamydiemi či 
jinými sexuálně přenosnými choroba-
mi?
Afty.

Tak to je velmi milé a povzbudivé. Víte 
co, napíšu vám své telefonní číslo, kdy-
byste si třeba vzpomněl na něco, co 
jste mi opomněl v těch vyčerpávajících 
a absolutně výstižných odpovědích sdě-
lit a chtěl to dodat na nějakém řekněme 
méně veřejném místě. Také bychom si 
mohli spolu předčítat vybrané kapitoly 
z vaší nové knihy a děsně se u toho chi-
chotat. co říkáte?
Ÿÿÿ… (provázené nesmělým klopením 
zraku a hrou s prsty)

Vydržte, někde tady v kabelce mám 
propisku … (frenetické přehrabávání) … 
áááá, tady je, pane Bře… Pane Březino? 
Pane Březino???!!! Ach jo, další šovinis-
tický hajzl, co zdrhnul bez placení…

Ukázka z knihy Do smrti daleko.

Str. 71, název kapitoly.

Ingrid Valborgová
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POdOBnOST čiSTě náhOdná anEB MOhly 
čESkÉ FilMy inSPiROvaT SvěTOvý hORROR?
Jak známo, často se příběhy mnohých f ilmů významně kryjí s f ilmy již 
někde viděnými. Snad schválně, nebo za to může náhoda? Nechť posoudí 
každý, nicméně této zřejmé podobnosti se nevyhnul ani světový horror. 
Podívejte se na několik málo známých zahraničních titulů, které se nápadně 
přibližují českým klasikám. 

1. lOnG livE GhOSTs
Děj filmu Long Live ghosts (1994) nás 
zavádí do Anglie pozdních osmdesátých 
let a vypráví příběh začínající blackme-
talové kapely Belus z Birminghamu. Be-
lus jsou očividně vážně míněnou alegorií 
norské smečky Burzum, patrné jsou ze-
jména odkazy na nechvalně proslulého 
frontmana Varga Vikernese. Však i čle-
nové Belus v rámci svého promo úto-
čí na anglické kostely ohněm a všelijak 
vyvolávají půtky s členy jiných kapel. 
Při jednom z často provozovaných sata-
nistických rituálů probudí k životu du-
cha rytíře lancelota z Kamelotu. Samo 
probuzení patří k nejsilnějším momen-
tům filmu, v podstatě i nejhorrorověj-
ším. Bohužel horror jako takový vezme 
s příchodem lancelota za své. Zbytek 
stopáže pak úporně sledujeme jakousi 
nápravu členů Belus, jejich obrat k lep-
ším postojům vůči společnosti. Společně 
s již zhmotnělým lancelotem zorga-
nizují sbírku na obnovu jimi zničených 
svatostánků anglikánské církve, přičemž 
pak při samotné rekonstrukci pomáha-

jí osobně. Patrný je i politický podtext, 
neboť ke konci filmu přijde fandit na 
koncert Belus i sám ministr zeměděl-
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ství Hainy. long live Ghosts se snaží 
být sociální sondou s prvky horroru, ale 
ve své podstatě z něj čpí pouze politic-
ko-sociální agitka. jako by se Británie 
nedokázala vypořádat s punkovými ten-
dencemi mladých a proto zbaběle vyráží 
do boje s metalisty. Za výtku stojí i vý-
kon hostujícího amerického herce Pete-
ra T. Weisse v roli lancelota. Po většinu 
stopáže vytváří dojem, že celé natáčení 
prodělal v těžce podroušeném stavu.
Tušená paralela: Ať žijí duchové (1977)

2. dinnER FOR adElE
Adele Hamilton (Annie Weinrib) pracu-
je pro BBC, která ji s televizním štábem 
vyšle natočit život Sentinelců tj. obyva-
tel malé ostrovní říše Severní Sentinel 
v Bengálském moři. Ostrov se, jak zná-
mo, dnes ocitá zhruba na úrovni doby ka-
menné a jeho obyvatelé krutě odráží ja-
kýkoliv pokus o návštěvu zvenčí. Nejinak 
je tomu i případě příběhu Adele a jejího 
týmu. Film postupně skládá jednotlivé 
střípky pořízené na později nalezenou 
kameru. Tzv. found footage snímek od-
krývá nadmíru děsivé a v jistém smyslu 
i odporné záběry mapující zejména osud 
Adele. Stručně řečeno odhalíme, jak se 
tvůrci potýkají s obecnými nástrahami 
džungle, načež pak srdnatě čelí ekipě kr-
vežíznivých domorodců. První obětí se 
stává režisér Nick Carter. Nechybí zvra-
cené naturální kanibalské scény, ve kte-
rých jsou postupně pojídáni kameraman, 
osvětlovač i klapka. V závěru nalezených 

záběrů představí Sentinelci mocnou 
zbraň - vyšlechtěné a evolučně izolované 
rostliny čeledi carnivorae tedy masožra-
vé. Dosahují olbřímích rozměrů a lidem 
jsou nesmírně nebezpečné. jestli někoho 
děsily (nebo zhnusily) pasáže plné kani-
balismu, pojídání lidí ostrovní flórou je 
mnohem větší šálek kávy. Zlom nastává 
tehdy, kdy se jediná přeživší Adele stává 
místo oběti jakousi bohyní přítomných 
Sentinelců. Sledujeme, jak je uctívána, 
a především hoštěna jistými pozůstat-
ky těl jejích přátel, které už masožravé 
rostliny nebyly schopny pozřít. To už je 
takový „hnus“, že film propadl i u vylože-
ných nadšenců vyznávajících kanibalský 
horror. Zajímavostí je, že se na tricích 
podílel i sám Stan Winston.
Tušená paralela: Adéla ještě nevečeřela 
(1977)
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3. ThE GiRl On ThE BROOMSTick
The girl on the Broomstick (1985) je 
horrorem na pomezí žánrů urban fantasy 
a historický. Dominantním prvkem je jis-
té magické zrcadlo času, které umožňuje 
několika zúčastněným postavám přestup 
ze své doby do budoucnosti, v tomto pří-
padě do naší přítomnosti. Při čarodějném 
rituálu, který naruší inkvizitor Marguela-
da v podání skvělého Scotta Tomlinsona, 
podaří se mladé a nepříliš nadané čaro-
dějnici proniknout do současnosti. Ocitá 
se v americkém Detroitu, přičemž vzá-

pětí uvízne na psychiatrii. Příběh vlastně 
odpovídá realitě, jelikož představa, že se 
kdokoliv z dávnější historie ocitne v sou-
časném Detroitu, navede každého k zá-

věru, že musí nutně skončit v blázinci. 
Zrcadlem času přicestuje i sám inkvizi-
tor a dívka čelí jeho snahám o dopade-
ní. Vytvořila si však již několik cenných 
přátel, s jejichž pomocí nakonec uzavírá 
časový tunel a zůstává v naší přítomnosti 
jako řadový občan. Nastupuje do fabriky 
na autodíly, čímž celý horror vygraduje, 
neboť si uvědomí, že v šestnáctém století 
a především se schopností ovládat čer-
nou magii jí bylo lépe.
Tušená paralela: Dívka na koštěti (1971)

4. SEiS OSiTOS cOn cEBOlla
Španělský horror z roku 2001 zavede 
diváka do pozadí amatérského cirkusu, 
kde se doslova utrhne z řetězu několik 
cvičených medvědů. Týraná zvířata nej-
prve zaútočí na svého krotitele Manuela. 
Principál Andrés de Bilé (Santiago Se-
gura) ve snaze zabránit krveprolití umírá 
hned záhy. Zde tvůrci dopřáli divákům 
pořádné dávky gore. Rozzuření medvědi 
prchají z prostor cirkusu a ocitají se v ne-
daleké škole, kde páchají nebývalou hrů-
zu, především na dětech. Přítrž jejich řá-
dění se pokusí učinit srdnatý klaun Paco 
Cebolla (enrique lópez). Snímek končí 
nepopsatelným masakrem jak všech zú-
častněných, tak i nešťastných medvě-
dů. Poslední tečkou je pak hořkosladký 
úsměv jediného přeživšího – Paca Cebo-
lly, v samém závěru snímku.
Tušená paralela: Šest medvědů s Cibulkou 
(1972)

Michal Březina


