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V
podzimní nabídce knih

spjatých s Brnemnelze opo-
menout sochařského prů-
vodce městem ani loutkář-
skou sbírku. Vedle toho

nonsensový básník vydal nové ver-
še pro děti, brněnská rodačka kolek-
ci povídek a hudební publicista por-
tréty muzikantských nebožtíků.

Sochy česky, anglicky i obrazem
Ve formátu dvojjazyčného průvod-
ce, který se vejde „pánovi do kapsy
saka a dámě do kabelky“, se zdařilo
vydat obsáhlou a zasvěcenou knihu
Sochařské Brno 1989–2019. Ta do-
kazuje, že se „Brno podpoře sochař-
ského umění věnuje nejvíce ze
všech českých měst“, jak také zdů-
razňují autoři odborných výkladů
po čtyřech brněnských sochař-
ských okruzích. Prvním je cyklus
Sochy pro Brno, v němž od roku
2005 vznikají díla věnovaná osob-
nostem spjatým s Brnem.Druhý po-
pisuje sochy v areálech Masaryko-
vy univerzity, třetí ty, jež vznikly
v rámci sochařských sympozií,
u řeky Svratky či u přehrady. Po-
sledním je okruh věnovaný artefak-
tům z mezinárodní přehlídky Brno
Art Open / Sochy v ulicích.
Kniha, jejímž hlavním autorem je

Radek Horáček, kromě čtivého tex-
tu nabízí na 224 stranách 123 barev-
ných fotografií 98 děl včetně 93me-
dailonů sochařek a sochařů.

Sedmdesát let s Bolkem Polívkou
Kniha s jednoduchým názvem Bo-
lek vznikla coby skutečně opulent-
ní publikace k letošním sedmdesáti-
nám Bolka Polívky – herce, mima
a principála brněnského divadla na-
zvaného jeho vlastním jménem.
Objemná velkoformátová kniha

na dobrém papíře a s kvalitním tis-
kem představuje Polívku od dět-
ských let až po dnešní dny v soukro-
mí i na jevišti. A i když je coby její
autor podepsán brněnský podnika-
tel Juraj Groch, jde spíše o iniciáto-
ra knižního počinu, který patrně
celý nakonec sestavil z více než
dvou set fotografií od mnoha auto-

rů a také ze vzpomínek Bolka Polív-
ky i jeho přátel, životních družek
a hereckých kolegů.
Z velké většiny krátké texty se

čtou velmi dobře, jsou hutné a kro-
mě náklonnosti k jubilantovi obvyk-
le vzpomínají na konkrétní událos-
ti. Sám Bolek je pak ve svých tex-
tech vtipný jako vždy. Například
když jej s hercemPavlem Liškou re-
žisér Juraj Herz jednoho dne vyho-
dil z natáčení televizního seriálu
Černí baroni, protože se nedokáza-
li přestat smát, druhý den při pří-
chodu prohlásil: „Kvůli takovému
drobnému incidentu přece nebude-
meměnit režiséra!“

Jak pejskovi nafouká do dírky
Hynek Vilém je pseudonym brněn-
ského básníka, který se už jednou
knížkou veršů pro děti docela prosla-
vil. Po sbírce „Dobrý pejsek pro ko-
kínko přeskočí i přes hovínko“ při-
chází s podobně nekorektně hravý-
mi verši v souboru nazvaném Ztratil
pejsek trenýrky (nafouká mu do dír-
ky). Podtitul Rozpustilá básnická čí-
tanka od A do Z prozrazuje, že básně
tentokrát abecedně uspořádal – a vět-
šinu také opatřil svými hravými ko-
mentáři. Jako autorka obrázků, kte-
ré básně hojně doprovázejí, je uvede-
na Jarmila bez příjmení. I typografic-
ky je knížka vydařená a pestrá.
Verše navazují na bohatou tradici

české nonsensové poezie, zde jed-
noznačně určené současným dě-
tem, neboť tu básník rýmuje i se slo-
vem Facebook, chat či aktualizova-
nými názvy obchodních řetězců. A
mohou posloužit třeba i k procvičo-
vání výslovnosti.

Mezi Berlínem a Brnem
Brněnská rodačka, básnířka a spiso-
vatelka Dora Kaprálová už deset let
žije s manželem a dvěma dcerami
v Berlíně, odkud se v posledních le-
tech pravidelně představuje novou
publikací, nyní čerstvě souborem
jednadvaceti povídek Ostrovy.
Básnířku nezapře ani v těchto pa-

trně skutečnými vzpomínkami a pří-
hodami inspirovaných textech, kte-
ré si většinou vybírají různé drob-
né, ale v důsledku často fatální život-
ní zlomy či setkání s netuctovými
postavami. Cenný je na nich i pře-
sah, s nímž Kaprálová putuje, jak
sama říká, z B do B, tedy ze svého
současného německého bydliště do
rodného města za svými rodiči.

Vzpomínka na nebožtíky
V Cestách do rockového nebe zvolil
brněnský hudební publicista Petr
Gratias trošku zvláštní koncepci.
Jednatřicet portrétů českých a slo-
venských muzikantů, především
rockerů, je totiž spojeno tím, že tito
lidé před desítkami let či vcelku ne-
dávno zemřeli, a to jak mladí, tak
i v pokročilejším věku. Důvodu je-
jich smrti je v každém portrétu také
věnováno patřičné zastavení, a to
včetně způsobu a místu pohřbení.
Protože někteří z nich jsou vcelku

známé osobnosti typu Mikiho Vol-
ka, Jiřího Schelingera či Petra Skou-
mala, z jejich života a tvorby semno-
ho objevného do portrétů nedosta-
lo. Jinak je tomu u některých převáž-
ně brněnských nebožtíků, z nichž je
jistá část dnes už pozapomenutá.
Zde se čtenář dozví, co není běžně

známo, ovšem s poznámkou užitou
i samotným autorem, že jejich sklad-
by „rádia nehrají ani omylem“.
Přednostmi knihy jsou grafická

úprava, abecední řazení portrétů
a vybraná píseň i s kytarovými akor-
dy u každého z hudebníků.

Z unikátní sbírky unikátní kniha
V Brně žijící manželé Marie a Pavel
Jiráskovi vlastní nejspíše nejucele-
nější a také patrně nejcennější ko-
lekci českých loutek vyráběných
u nás do roku 1950, ke které se
čirou náhodou dostali přes rodinné
dědictví. Po desítkách výstav své
sbírky přicházejí nyní s objemnou
a typograficky mimořádnou knihou
Umění loutky, v níž Marie měla na
starosti celkovou koncepci a Pavel
čtivý a zasvěcený, od srdce napsaný
text. Ten popisuje nejen vznik sbír-
ky a historii české loutky, ale u kaž-
dé fotografie jednotlivých děl přidá-
vá také informace o jeho původu,
zpracování a uplatnění v divadle.

OstrovyVydalo nakladatelství Dru-
héměsto, cena: 260 Kč.

Bydlete na správné adrese.

Tisíce nabídek nemovitostí na jednom místě.
Hledáte nové bydlení?

Jana Soukupová
spolupracovnice
MF DNES

Sochařské Brno 1989–2019Vydala
Masarykova univerzita se spolkem
CooperARTive, cena: 330 Kč.

Umění loutky Vydalo nakladatelství
KANT, cena: 1490 Kč.

Ztratil pejsek trenýrkyVydalo Books
&Pipes Publishing, cena: 245 Kč.

Cesty do rockového nebe Vydala
Jota, cena: 448 Kč.

BolekVydala AsociaceCPP, cena:
649 Kč.

Malý Mozart Jednou ze soch, které se věnuje jejich průvodce Brnem, je je-
denáctiletýWolfgang AmadeusMozart na Zelném trhu. Foto:MAFRA

Sochy, loutky i rockové nebe
Redakce MF DNES nabízí přehled poutavého podzimního čtení s brněnskou tematikou


