Výběr knih roku 2019: Češi ve válce, islamizace Evropy a tankové legendy

Už tradičně vám přinášíme výběr tuctu knih, které letos dorazily na české pulty, takže se u nás můžete ještě inspirovat i při nakupování dárků.

Letošní rok byl velmi bohatý na knižní novinky tuzemského i zahraničního původu, a proto se tady opět setkáváme u našeho výběru tuctu titulů, které Vás mohou či nemusejí zaujmout. Tak jako dříve jsem se snažil udělat výběr hodně rozmanitý, a proto doufám, že tu najdete nějakou inspiraci pro svůj noční stolek, popř. i čtečku, jestliže holdujete elektronickým knihám. Já sice dávám přednost těm papírovým, ale to je určitě otázka vkusu každého soudruha. Mezi největší knižní události tohoto roku jistě náleží nové vydání dystopického románu Tábor Svatých, jenž s odpornou přesností předpověděl nynější migrační krizi, ale ten v přehledu nenajdete, protože tomuto kultovnímu dílu byl již věnován speciální článek.

I. Český voják v africkém pekle
David Khol: Cesta
Imigranti sem přicházejí mj. z Afriky, jenže co když se naopak Čech vydá na černý kontinent? Román Cesta možná začíná tak trochu jako „béčkový“ žoldnéřský thriller, ale záhy pochopíte, že jeho podstata leží jinde. Líčí sice osudy českého profesionálního vojáka, který pracuje jako poradce pro armádu fiktivního středoafrického státu, tato „slupka“ však ukrývá hlubší sdělení, protože kniha často sklouzává do psychologické či filozofické roviny. Rozhodně ale nezklame ani fandy vojenství, jelikož autor prokazuje i vynikající znalost vojenské techniky, obchodu se zbraněmi (jak legálního, tak toho, který směřuje, řekněme, poněkud méně oficiálními cestami) a afrických společenských a politických reálií. Není to techno-thriller ve stylu Clancyho, spíše takový válečný román „ze staré školy“, který nabízí i sondu do duše vojáka, jenž se musí stále naléhavěji rozhodovat mezi rozkazy a svým srdcem.

https://www.nasevojsko.eu/nasevojsko/eshop/0/3/5/5908-Cesta

II. Alan Karlsson je znovu tady
Jonas Jonasson: Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět
Podle prodejních čísel zjevně nejsem sám, kdo si zamiloval stoletého staříka Alana Karlssona, který během svého života opakovaně zasáhl do světové politiky a i v tříciferném věku dokázal zamotat hlavu policii v celém Švédsku. Jonas Jonasson se proto nyní vrátil ke svému prvnímu a nejslavnějšímu hrdinovi, který už sice slaví 101. narozeniny, ale klid rozhodně nemá, jelikož se pro změnu zaplete se Severní Koreou, která potřebuje jeho pomoc při vývoji jaderné zbraně (a nechce o tom diskutovat). To je však jenom začátek, jelikož do věci pochopitelně zasáhnou zájmy dalších velmocí, takže na scénu přichází i rozkošně parodická podání Donalda Trumpa, Vladimira Putina, Angely Merkelové a dalších osobností. Vše se pořádně zašmodrchá, ale jak je u Jonassona zvykem, vše s dokonalou elegancí finišuje. Autorův humor si nebere servítky a Alan Karlsson zůstává stejně okouzlující jako dřív.

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/54249352/stojednalety-starik-ktery-se-vratil-aby-zachranil-svet/

III. Polský pohled na Mnichov
Piotr M. Majewski: Bojovat, či ustoupit?
Publikací o Mnichovské dohodě a hypotetické válce mezi ČSR a Německem existuje spousta, jenže drtivou většinu spojuje fakt, že je napsali (nikoli překvapivě) Češi. Právě proto je dobře, že se objevil i pohled z jiné země, která kdysi řešila vzdáleně podobné dilema. Polský historik Piotr M. Majewski velice důkladně analyzuje vojenský potenciál Československa a Německa, srovnává jej s možnostmi Polska v září 1939 a na základě analogie s polsko-německým bojem se snaží zjistit, jaké šance by Československo mohlo mít na podzim 1938. Ačkoli se domnívá, že by válka patrně přece jen skončila naší porážkou, rozhodně se nejedná o nějakou propagaci defétismu. Majewski se snaží o maximální objektivitu, líčí silné i slabé stránky všech tří zemí, a ačkoliv s některými jeho názory lze i hodně polemizovat, každopádně se jedná o mimořádně cenný příspěvek do pokračující debaty o „Mnichovu“.

https://www.kosmas.cz/knihy/251767/bojovat-ci-ustoupit-moznosti-obrany-ceskoslovenska-na-podzim-1938/

IV. Hrozba jménem sociální sítě
Marc Elsberg: Zero
Kolik času denně strávíte u Facebooku či jiných sociálních sítí? Co všechno jim (a tím i jejich majitelům) o sobě prozrazujete? A jaké dopady to může mít na váš život? Německý spisovatel Marc Elsberg, který získal velikou proslulost románem Blackout, se pustil právě do sociálních sítí a v žádném případě je nešetří. Ve fiktivní zápletce rozvíjí některé již dnes existující trendy a ukazuje nejen hrozbu závislosti, ale i toho, jak se lidé bezostyšně vzdávají svého soukromí a jak prozrazují (nikomu neodpovědným) firmám všechny detaily ze svého osobního života. To, co by státním úřadům zcela jistě sdělit odmítli, sami klidně sdělují korporacím, pro které jde o nesmírně cenný informační kapitál. Tyto informace poté slouží nejen jako základ reklamy, ale také jako nástroje pro ovlivňování politiky. Kniha Zero místy zjevně trochu přehání, ale pouze proto, aby každého přiměla k důkladnému zamyšlení.

https://www.nasenakladatelstvi.cz/produkt/zero/

V. Kdyby Hitler zaútočil na peklo
Roman Bureš: Inferium
Mezi nejvíce chválené povídky v antologii Ve stínu Říše (2017) patří ta, kterou napsal Roman Bureš. Ten se proto rozhodl pro její přepracování do podoby plnohodnotného románu. Trochu tím připomenul glosu Winstona Churchilla, který po Hitlerově útoku proti SSSR řekl: „Kdyby Hitler zaútočil na peklo, přinejmenším bych ve sněmovně utrousil pár pochvalných poznámek o ďáblu.“ V knize Inferium se tohle skoro stane, neboť mezi naším světem a peklem se otevře průchod, kterým se na druhou stranu hrnou jednotky SS. Pekelná říše, která působí jako jakýsi zvláštní feudální svět a v níž hříšným lidským duším náleží role hospodářského dobytka, musí náhle čelit celému arzenálu Třetí říše. Roman Bureš si zasluhuje pochvalu za opravdu výtečně promyšlenou koncepci pekla, za mnoho odkazů či za úžasný černý humor. Budete fandit spíše zločinné bandě esesáků, nebo armádě rohatých démonů?

http://www.epocha.cz/kniha/roman-bures-inferium-prvni-vydani-brozovana/

VI. Jules Verne nalezl nástupce
David D. Levine: Arabella z Marsu
Patřím ke generaci, která vyrůstala s verneovkami, jenže většina dnešní mládeže už má zjevně jiné idoly. Navzdory tomu se ale pořád objevují autoři, kteří se snaží na Verna (ve skutečnosti zakladatele steampunku) navazovat. Kromě Scotta Westerfelda a jeho skvělé trilogie Leviatan je to např. David D. Levine, jehož trilogie o Arabelle z Marsu se již dočkala velkých pochval. První díl vyšel také česky, takže se můžete ponořit do světa, kde se ve vesmíru nalézá vzduch, který se dá pohodlně dýchat, takže mezi planetami Sluneční soustavy putují plachetnice, které žene sluneční vítr. Jinak se ovšem jedná o přelom 18. a 19. století, a proto Anglie stále soupeří s Napoleonem a udržuje koloniální impérium, jenže nikoli pouze na Zemi, nýbrž i ve vesmíru. Mezi anglické državy tedy patří i Mars, kde se rozehrává špionážní zápletka. Zní to jako úplná šílenost? Možná ano, ale čte se to naprosto báječně.

https://www.nasenakladatelstvi.cz/produkt/arabella-z-marsu/

VII. Boj českých a ruských špionů
Jan Kotouč: V tajné službě Koruny české
Přestože hlavní doménou Honzy Kotouče zůstávají space opery, úspěch jeho Českých zemí se stal podnětem pro vznik pokračování této opravdu výborné alternativní historie. Plnohodnotný třetí díl (nazvaný Spojenci českých zemí) vyjde až příští rok, ale již letos jsme dostali něco, co se anglicky nazývá „spinoff“ a co představuje jakousi odbočku od základního děje. Vzdušné a námořní bitvy se tentokrát nekonají, jelikož hlavní role patří tajné službě, tedy Pavlu Greckovi a jeho manželce Taťáně, dvěma špionům pracujícím pro Korunu českou. Přijíždějí do přístavu Drážďany, kde vyšetřují záhadnou sérii vražd a přicházejí na stopu velkého spiknutí, jež může mít nedozírné důsledky pro probíhající válku Česko-slovenského království a carského Ruska. Román prozrazuje leccos ze zákulisí „naší“ monarchie a znovu potvrzuje, že Honza Kotouč se řadí mezi skutečně špičkové spisovatele mnoha talentů.

http://www.brokilon.cz/cs/articles/343/jan-kotouc-v-tajne-sluzbe-koruny-ceske

VIII. Portrét proslulého obrněnce
Vladimír Francev: LT vz. 38 – Tank, který se povedl
Podle mnoha odborníků nejlepší československá konstrukce bojového vozidla i vůbec nejlepší lehký tank druhé světové války, to je LT vz. 38. Nová publikace proslulého experta Vladimíra Franceva si klade za cíl navázat na starší (dnes už vesměs nedostupné) publikace o obrněncích z pražského podniku ČKD a prezentovat výsledky pozdějších pátrání v archivech. Kniha tudíž popisuje počátky výroby vojenských vozidel v ČKD, tedy starší typy tančíků a lehkých tanků, aby pak přešla k mimořádně povedené konstrukci, která měla nejdříve jen exportní zaměření a získala mnoho úspěchů, aby se poté stala základem pro LT vz. 38. Ten ale paradoxně vstoupil do služby až ve Wehrmachtu a poskytl podvozek pro řadu dalších vozidel včetně vynikajícího stíhače tanků Hetzer. To vše a ještě mnohem více najdete v knize, v níž autor na každé stránce dokazuje, že „osmatřicítka“ je opravdu jeho „srdcovka“.

http://www.svetkridel.cz/index.php?id=knihydet&vtt=1560291899

IX. Občanská válka v jižní Francii
Marian Kechlibar: Krvavé levandule
Mnozí z vás jistě znají břitké a úderné, ale vždy také fakty důsledně podložené články, které o politické korektnosti, islamizaci a dalších neřádstvech píše Marian Kechlibar. Před časem měl mimořádný ohlas jeho textík o občanské válce, kterou vyvolají davy imigrantů v jižní Francii, takže se autor rozhodl pro zpracování tohoto motivu též v knižní formě. Výsledkem je tenká a formátem maličká, ale skutečně „nabitá“ sbírka povídek, jež líčí různé aspekty tohoto krutého, násilného a chaotického konfliktu. Na jedné straně nelítostní islamisté, na druhé straně vojáci, policisté, veteráni, profesionální zločinci i obyčejní normální lidé, kteří chtějí prostě jen přežít (a)nebo chránit své blízké. Některé pasáže působí děsivě, ale když si člověk uvědomí, čeho se fanatici s Alláhovým jménem na rtech leckdy dopouštějí „doma“, pak asi pochopí, že totéž by mohli začít klidně už zítra páchat i ve slunné Francii.

https://kechlibar.net/produkt/krvave-levandule/

X. Temná prognóza budoucnosti 
Vlastimil Vondruška: Kronika zániku Evropy
Do stejného žánru náleží také nejnovější kniha Vlastimila Vondrušky. Ten si získal srdce řady čtenářů literatury faktu a milovníků historických románů, mainstreamová média jej však příliš nemilují. Patří totiž i mezi tvrdé kritiky politické korektnosti, při čemuž mu samozřejmě velmi pomáhají jeho znalosti historie a ostrý jazyk. Ve svém novém díle tedy kombinuje pohledy do minulosti s prognózou budoucnosti, jelikož děj začíná v roce 1984 a směřuje až do roku 2054. Očima jedné české rodiny líčí reálný konec „hlubokého minula“ a fungování demokracie, aby se pak přesunul do oboru fikce a načrtnul konflikty, které v Evropě vyvolají islamisté, jakmile k tomu budou mít sílu, resp. jakmile jim to dovolí slabost Západu. Vondruška tvrdě kritizuje a varuje, takže jeho prognóza je převážně chmurná, ovšem závěr nabízí i pozitivní tóny, protože mezi hlavní hodnoty Západu patří i neumírající naděje.

https://www.mobaknihy.cz/kronika-zaniku-evropy.html

XI. Ambice německých generálů
Gabriele Faggioni: Tajné operace Wehrmachtu
Německé armádní štáby i zpravodajské služby měly svého času opravdu mnoho nápadů, které se i částečně uskutečnily, což světu moc dobrého nepřineslo. Jiné plány však zůstaly jenom na papíře, popř. ve stádiu počátečních příprav, tak či tak se jednoduše nerealizovaly. Právě jim se věnuje knížka, jež čerpá z archivů Třetí říše a popisuje vojenské a sabotážní operace, od nichž si jeden svobodník s knírkem sliboval zvrat ve válce. Kromě celkem známých záležitostí, jako byl např. plán invaze do Anglie nebo záměr obsadit Gibraltar, přijde na řadu též mnoho témat, o kterých se stále moc neví. Němci silně podporovali IRA a chtěli se vylodit v Irsku, chystali i invazi do Švýcarska nebo na Island, měli i množství ambiciózních plánů na Balkáně a v SSSR a samozřejmě chtěli poškodit také USA. Tato pozoruhodná publikace by mohla dobře sloužit i jako inspirační zdroj pro scénáře z alternativní historie.

https://www.grada.cz/tajne-operace-wehrmachtu-10413/

XII. Minulost a budoucnost tanků
Kolektiv: Tanky – Příručka pro rozpoznávání
Závěrem bych si dovolil zlehka se pochlubit vlastním peřím, konkrétně čerstvou knihou, v níž se vyskytuje moje jméno coby překladatele a také autora jedné dodatkové kapitoly. Tato malá, ale informacemi opravdu hustě zaplněná knížečka je v zásadě kompilace částí z několika knih špičkového vydavatelství Osprey Publishing. Je to encyklopedie čtyřiceti slavných typů tanků od první světové války do současnosti, a ačkoli může výběr typů místy vypadat divně (osobně očekávám kritiku ve smyslu, že je tam neúměrně mnoho britských a amerických tanků), jedná se o pěkně zpracované a přehledné dílo, které se hodí nejen pro začátečníky. Vedle oněch čtyř desítek „portrétů“ tanků tam figuruje rovněž doplňková kapitola o historii československých a českých obrněnců od Tomáše Jakla a závěr o perspektivách tanků, v němž vysvětluji, proč má tento druh vojenské techniky nadále obrovský význam.

https://www.kniha.cz/detail/kniha-526628-tanky

Opět jeden tip pro české vydavatele
Ken Delve: Disaster in the Desert
Vydavatelství Greenhill, Casemate a Pen & Sword již poslala na trhy ve Velké Británii a USA mnoho výtečných knih z oboru alternativní historie, mezi něž patří sbírky kratších textů i větší monografie. Česky však bohužel vyšly jenom tři, a to Hitlerovy možnosti, Německá invaze do Anglie 1940 a Luftwaffe vítězí, ačkoli by si to zaručeně zasloužily i jiné tituly. Naši komunitu by asi nejvíce potěšila antologie Dixie Victorious (aneb jak Jih vyhrál), avšak velice povedená je též např. kniha Disaster at Stalingrad (tzn. odlišný průběh oné přelomové bitvy na východní frontě) či vůbec nejčerstvější titul Disaster in the Desert, ve kterém Afrikakorps vyhrává bitvu u El Alameinu. Zhruba polovina knih se zabývá druhou světovou válkou, kdežto ostatní sahají mj. do studené války nebo do napoleonské éry. Zajisté bych nebyl sám, kdo by v knihkupectví s velkým nadšením uvítal české vydání kterékoli z nich.

https://www.pen-and-sword.co.uk/Disaster-in-the-Desert/p/16410

A pokud máte nějaké vlastní tipy, určitě se s námi i s dalšími čtenáři podělte!

Lukáš Visingr
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