
KNIŽNÍ TIP DENÍKU:

Vraždy ve Villette
Praha – Ve Skandinávii se de-
tektivce daří a obliba příběhů z
pera tamních autorů stoupá i u
českých čtenářů. K zavedeným
spisovatelům překládaným do
češtiny přibudou každý rok
nová jména a s nimi nový
„velký detektiv“. Jedním
z posledních je i mladá soud-
kyně Martine Poirotová, hr-
dinka zatím tří románů švéd-
ské novinářky a spisovatelky
Ingrid Hedströmové. Léta před
tím, než se pustila do svého li-
terárního debutu, strávila v
Bruselu jako dopisovatelka
největšího švédského deníku
Dagens Nyheter. A právě dů-
věrná znalost Belgie ji vedla k
rozhodnutí zasadit děj nikoli
do rodného Švédska, nýbrž do
fiktivního belgického města Villette-sur-Meuse. V prvním z pří-
běhů, nazvaném Vraždy ve Villette, auto na přechodu pro chodce
srazí a usmrtí zdejší učitelku. Záhy je jasné, že nešlo o nehodu.
Svědci tvrdí, že do staré dámy řidič úmyslně najel. Martine musí
zjistit, kdo a proč chtěl odstranit všeobecně oblíbenou ženu, která
celý život věnovala jen svým žákům... (vo)

Adolf Born: Nikdy se mi
nezdá o Machovi a Šebestové
Populární ilustrátor je stále úžasně pracovitým a šarmantním umělcem

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – V ostravském Di-
vadle Antonína Dvořáka se
předevčírem večer uskuteč-
nila premiéra Offenbachovy
opery-bouffon Orfeus v pod-
světí v režii a choreografii
hostujícího Pavla Mikuláští-
ka. Výtvarníkem inscenace je
náš přední ilustrátor Adolf
Born, který také přijel při té-
to příležitosti do moravsko-
slezské metropole. Což byl ta-
ké důvod pro následující roz-
hovor se světově proslulým
umělcem.

Vaše výtvarné exkurze do oblasti Thá-
lie nejsou až tak časté. Proč jste si nyní
vybral Ostravu?
K divadlu si odskočím zhruba
jednou za pět let. K Orfeovi si
mě vybral nejenom pan reži-
sér Mikuláštík, ale přede-
vším ostravské divadlo, ale
přesto jsem musel pana reži-
séra alespoň trochu respekto-
vat, byť někdy se skřípěním
zubů, ale v tom nejlepším
smyslu slova.
Před časem jste oslavil významné ži-
votní jubileum, oslavil jste neuvěřitel-
né osmdesátiny. Změnil se nějak vý-
razně váš každodenní pracovní pro-
gram?
Podle mého názoru ta změna
je spíše pro mladé lidi, kteří si
potřebují po nějaké akci od-
počinout, třeba u vína, anebo
celkově. Ale staří lidé se musí
snažit pořád, protože bez
snahy by se člověk v našem

věku jen těžko udržel v kondi-
ci.
Když vidíte své nesmrtelné postavič-
ky, kterým vdechl život animovaný
film, jako jsou například Mach a Šebes-
tová, vyvolává to ve vás jistý senti-
ment i ve vašem zralém věku?
Není to tak úplně pravda.
I když si musím přiznat, že
v mém současném věku tvo-
řím daleko pomaleji. Už pro-
to, že mladý člověk to může,
když něco vytváří, daleko
rychleji „spíchnout či odfi-
čet“ a mnozí mu tleskají. Ale
pokud jste starší, tak to ne-
smíte nějak odfláknout a mělo
by to být vymakané, což je
hezký český výraz.
Pracujete každý den ve svém ateliéru,
anebo jsou dny, kdy rád lelkujete?
Neříkám tomu lelkování, to
jsou prostě výlety, k nimž pat-
ří ten současný do Národního
divadla moravskoslezského
v Ostravě, anebo například za
letitými přáteli do Říma na tři
dny. Jsem spíše milovník
krátkých pobytů na zajímavá
místa, kde si člověk odpočine.
Jste známým sběratelem historických
helem a čepic. Rozšířila se v poslední
době vaše sbírka?
Výjimečně, protože kdybych
o ně moc usiloval, pak by asi
skončily v nějaké bedně, tak-
že ani bych si jich tolik neužil,
ale mám všechny tyto pokla-
dy rozprostřeny ve svém ate-
liéru.
Jak se díváte na současný neklidný
svět? Myslíte, že bychom se mohli vrá-
tit jako stát k vaší milované monar-
chii?
To se ví, že podle mého názoru
je monarchie nejlepší, co by-
lo. Ale ještě si budeme muset

nějakých pár desítek let po-
čkat... Preciznost se napříč
světem úplně ztrácí. To si
uvědomuji také, když jezdím
v Německu vlaky, které už ta-
ké začínají mít zpoždění...
Co vám působí radost v běžném kaž-
dodenním životě?
Myslím si, že radost už mám

z toho, když ráno vstanu a ne-
upadnu (úsměv na tváři Adolfa
Borna) a cítím se opravdu na
nějakou práci.
Míváte sny třeba o Machovi a Šebes-
tové?
Opravdu nikdy, spíše o svých
výtvarných restech, které
jsem měl už dávno odevzdat.

Na čem pracuji

Anna Zíchová, ředitelka Klubu
filmových amatérů a prezidentka
neprofesionálního amatérského
filmu ČR

Náš Klub filmových amatérů ve
Frýdku-Místku nemá zimní spánek, ale pro-
vozuje prospěšné akce, a jak to vypadá, je
o ně zájem. Například na fojtství v Chlebo-
vicích se pravidelně každý poslední pátek
v měsíci konají projekce Podvečery s vi-
deokamerou, kde se prezentují snímky ze soutěže Beskydský ještěr a výběr
filmů od členů klubu. Akci pořádají včelaři i pro širší účast občanů Chlebo-
vic. Tentokrát to bude 4. března v 16 hodin. Jak potvrdila předsedkyně vče-
lařů v Chlebovicích Marie Knödlová, chtějí dále v této činnosti pokračovat.
Jaro, i když to tak ještě nevypadá, se kvapem blíží a včelaři budou mít plné
ruce práce a na zábavu jim času moc nezbude. Na projekci v Chlebovicích se
podílí Zdeněk Zícha a Milan Pánek. (gapa)
Foto: archiv

ADOLF BORN. Foto: Deník/Miroslav Kucej
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