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Češi patří mezi největší světové čtenáře. A snad každý čtenář zná ten pocit, že by si rád přečetl něco 
nového zajímavého, jen jaksi neví, jak na takovou novou neznámou knihu narazit… Zjišťovali jsme mezi 
rovery a rangers, jaká „neznámá“ kniha je v poslední době nejvíce zaujala a zdali by ji doporučili k pře-
čtení ostatním. Inspirujte se i vy!

KALOKAGATHIA KULTURA

Z ROVERSKÝCH 
ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ

Richard Brautigan: V melounovém cukru 
Pokud hledáte knihu, při jejímž čtení 
byste mohli popustit uzdu fantazii, 
sáhněte po knize V melounovém 
cukru. Americký beatník Richard 
Brautigan její děj situoval do pro-
středí melounovéhu cukru. Příběhy 
obyvatel snové krajiny s podivným 
názvem jáMOR (v anglickém originá-
le iDEATH) se odehrávají na pozadí 
Slunce, které každý den mění barvu 
a ovlivňuje tím průběh jejich životů. 
Tato celkem krátká postapokalyptická 
novela byla vydána už v roce 1968 

a autorovým inspiračním zdrojem byl pobyt v kalifornské obci 
Bolinas žijící v 60. letech polokomunitním stylem života. Osudy 
postav nejsou zrovna šťastné, ovšem po přečtení celé knihy vše 
může dát smysl. Nebo nemůže?

Knížku mám od bráchy a už jsem 
ji dostala s pomačkaným obalem, 

takže byla pravděpodobně z jeho sou-
kromé sbírky. Hned mě napadlo, že bude 

kvalitní, protože brácha má vkus. Google mi 
prozradil, že Richard Brautigan byl paranoidní 
schizofrenik, který se zastřelil v necelých pade-

sáti letech se vzkazem „Zapeklité, co?“ Skoro 
jako by tušil, co se čtenářům po přečtení díla 

plného melounového cukru, obyvatelů jáMORu, 
obávaných tygrů a zeleninových soch vsáknu-

tých do nepředvídatelných zákrut jakéhosi 
„příběhu“ honí hlavou. V každém případě je 

to kniha napsaná úplně jinak.
Lenka Mánková (21 let, Praha, 

vedoucí skautek)

Neil Gaiman: Američtí bohové
Setkáváte se často s názorem, že bohové neexistu-
jí, protože si na ně nedokážete sáhnout? Americ-
ký autor Neil Gaiman svou knihu, která se řadí 
do žánru městského sci- i, postavil na myšlence, 
že bohové jsou hmatatelní a existují díky víře lidí, 
a proto žijí všude, kde žijí věřící. Když se věřící člo-
věk přestěhuje, a to třeba i z kontinentu na konti-
nent, vznikají na nových místech nové verze jeho 
starých božstev. V Americe se tak setkávají napří-
klad božstva keltská, egyptská či indická. Postup-
ně se však vytváří i nové verze bohů „novověku“ 
– personi ikace médií, nemocí, trhu… Ta vytlačují 

na okraj společnosti bohy starší, kterým nezbývá nic jiného než svádět 
bitvy o své vlastní přežití. Dějem knihy, která vyšla v roce 2001, provází 
muž jménem Stín, vypravování ale přesto není vedeno ich-formou.

Američtí bohové jsou 
kniha, která vám do mysli 

nasadí zajímavé obrazy, i když 
některé z nich byste možná ani 

nemuseli vidět. Nikdy. Na ně-
které věci už se prostě nikdy 

nebudete dívat jako dřív. A i vaše 
vlastní já vám bude připadat tro-
chu cizí. Výměnou za to na konci 

potkáte bohy. A nebo taky ne.
Barbora Ficková (25 let, Praha, 

vedoucí oddílu Argiope 
a  instruktorka)
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J. R. R. Tolkien: Húrinovy děti
O J. R. R. Tolkienovi a jeho Pánu prste-
nů nebo Hobitovi slyšel téměř každý, 
málokdo však někdy zaregistroval 
knihu Húrinovy děti. Dílo, které 
Tolkien začal psát už po roce 1910, 
ještě před tím, než do stejného světa 
zasadil hobity a další hrdiny známé 
trilogie, nikdy zcela nedokončil. 
Jedná se o příběh válečníka Túrina 
Turambara odehrávající se přibliž-

ně 6 500 let před Pánem prstenů. Túrin byl za skutky svého 
otce proklet, a přestože se kletbě snaží uniknout, ta ho vždy 
dostihne. Střípky příběhu se objevují v Tolkienových dalších 
posmrtně vydaných knihách Silmarillion a Nedokončené příbě-
hy. A podobně jako tyto knihy jej na základě otcových poznámek 
dokončil Tolkienův třetí a nejmladší syn Christopher. Kniha spatřila 
světlo světa v roce 2007, 34 let po Tolkienově smrti. Říká se, že se 
jedná o jeho nejsmutnější dílo. 

Douglas Adams: Ještě jednou a naposledy stopem 
po galaxii aneb Losos pochybnosti
Na počest anglického spisovatele Douglase Adam-
se – autora slavného Stopařova průvodce galaxií, 
vyšla v roce 2002, rok po Adamsově smrti, 
kolekce zajímavých, dříve publikovaných 
i nepublikovaných autorových textů. Kniha ob-
sahuje rozhovory z různých časopisů, poznám-
ky z jeho šuplíku a nedokončený román Losos 
pochybnosti. A pochopitelně neopomíjí téma 
velkého nosu. Jestliže zrovna ty patříš k lidem, 
kteří si myslí, že mají velký nos, najdi v knize 

fotky Douglase Adamse a přečti si, jak si zlomil ohromný nos o své koleno. 
Není to nic brutálního, vyřešilo to jeho problémy s alergií!

Naprosto úžasná kniha, 
která ve mně zanechala opravdu 

hluboký dojem. Je to asi nejsmutnější 
příběh, jaký jsem kdy četla. Každé slovo ve mně 

vyvolávalo zármutek a zamyšlení. Přesto knihu mi-
luji. Je opravdu nádherná. Dostala jsem se k ní díky 

Hobitovi, který se mi tak moc líbil, že jsem si od Tolki-
ena chtěla přečíst i další knihy. Četba Húrinových dětí 
mi dala opravdu hodně. Kvůli smutnému obsahu jsem 
ke čtení vyhledávala tichá místa, jako byla málokomu 
známá vyhlídka ve skalách. Díky této kombinaci jsem 

si začala dokonale uvědomovat vše kolem sebe. 
Ukázala mi krásný pocit klidu v duši a otevřela mi 

mysl. Jsem ráda, že jsem Húrinovy děti četla. 
Určitě to nebylo naposledy.

Martina Macková (22 let, Náchod, 
vedoucí světlušek)

Andrej Platonov: Čevengur
Románová próza Čevengur je považována 
za vrcholné dílo tvorby ruského existenci-
álního spisovatele Andreje Platonova. 
Byla napsána již ve 20. letech minulého 
století, avšak v Rusku vyšla až v druhé 
polovině let osmdesátých. Podobně jako 
jiná Platonovova díla, která kritizovala 
kolektivizaci a další Stalinovy reformy, 
se i Čevengur dostal mezi zakázanou 
literaturu, přestože sám Platonov byl 
komunista. Kniha byla pravděpodobně 

poskládána z více částí a čtenář tak může nabýt dojmu, že dílo 
není plně plynulé. To však Platonov vynahrazuje svým brilantním 
jazykem, který se dá označit za „nepřeložitelný“. Pokud umíte rusky, 
směle do originální verze této knihy!

Mrazivě fascinující, svou historic-
kou intuicí dechberoucí dílo, které vel-

mi přesně vykresluje pozadí a motivy Velké 
říjnové socialistické revoluce. Ta se ve druhé 
části knihy zhmotňuje do utopického města 

Čevenguru, kde se v předstihu povedlo vybudo-
vat komunismus. V Čevenguru je vše dotaženo 
do absurdních, tragikomických detailů – a Pla-

tonov tak ukazuje zrůdnost utopického myšlení 
komunismu ještě dříve, než se totéž odehraje 

na tolika místech v realitě. Kniha, myslím, potěší 
všechny, které zajímají kořeny dobře míněného 

zla ve společnosti.
Martin Černý (25 let, Praha,  instruktor 

vůdcovského  kurzu Gemini)

Kdykoli tuhle 
knihu vidím, beru ji do ruky 

a hledám své oblíbené pasáže. Ačkoli 
nemá klasický příběh, je v ní tolik zají-

mavých myšlenek a malých dobrodružství. 
Vždycky mě potěší a dojme jedinečný humor 

tohoto úžasného člověka. Protože jak řekl 
Stephen Fry v úvodu knihy: „Douglas dokáže 

navodit čtenáři pocit, že mluví k němu a jenom 
k němu samému a že je možná jediný člověk 

na světě, který mu opravdu rozumí.
Michaela Glozlová (18 let, Praha, 

vedoucí skautek a občan Roverské 
banánové republiky) 
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