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Kniha se svou příznačnou lehkou ironií navazu-
je na  první autorský úspěšný literární počin START 
55 dnes již jednašedesátiletý Jaroslav Vorlíček. Rodák 
z  Úval, kde zná každý kout a  může vyprávět spoustu 

zajímavostí z dávné i nedávné historie tohoto města a o životě místních starousedlíků, se vrací ve vzpomínkách do dět-
ství, dospívání, puberty i dospělosti. Vypráví s humorem, postihuje jemné konotace, které prohlubují čirou vzpomínku 
do dalších působivých, důvěrně známých rozměrů. A tak se mimo jiné dozvídáme, že: „U kamaráda ve spodním domě 
byl a vlastně ještě pořád je nádherný, zachovalý sklep po řezníkovi Mašínovi, který ho využíval jako lednici, a když se sklep 
řádně zaledoval a ledové kry se proložily slaměnými povřísly, které kry oddělovaly, vydrželo ledování až zase do příští zimy 
a maso si zde vždy, jak se říká, v pohodě odpočinulo.“ Anebo že v domě pod farou bydlela spisovatelka Marie Majerová, 
ale také, že brácha Karel chodil pomáhat Pepovi, nejmladšímu synovi strejdy Standy, a že „... se jim podařilo při budová-
ní septiku zabetonovat tesařskou sekyru, když před tím spořádali více než třicet karbanátků...“.

Čtenáře oslovuje Jaroslav Vorlíček nehraným, nestrojeným vyprávěním, pozoruje sám sebe, své kamarády, blízké 
i všechny další, na které vzpomíná v nejrůznějších – i choulostivých – situacích s nadhledem a jemnou, přátelskou, lás-
kyplnou ironií. Neubližuje, spíš připomíná to, co nám je povědomé a blízké, co prožil, byť jinak, téměř každý z nás. 

Zvláště intenzivní je jeho vztah k ženám. Pro objekt svých citů je ochoten obětovat hodně. Například za jistou Jitkou 
vyráží ještě neplnoletý v prosinci na motorce do Ostravy a po náročné jízdě z Úval je natolik vyčerpaný, že i Jitčini rodi-
če mu raději nabídnou nocleh, ovšem ke zděšení Jaroslavovy rodiny, která nemá tušení, kde je jejich syn. O to vřelejší je 
oslava návratu ztraceného syna, jemuž rodiče vyjeli naproti. 

Velkým zdrojem vzpomínek jsou pro autora časté návštěvy Bulharska. Astma, které se objevilo ve čtyřech letech, bylo 
příčinou prvních pobytů u Černého moře, kde rodina Vorlíčkových našla řadu bulharských přátel téměř na celý život. 
Zde také autor poznal svoji manželku, samozřejmě z Čech! Nechme si tedy vyprávět další autorovy příběhy a zážitky, ale 
i zkušenosti z cest, které můžeme zúročit i my třeba o dovolené.

Jaroslav Vorlíček
Start 55, I. díl
počet stran 204
fotografií 186
vazba brožovaná
běžná cena včetně DPH 299 Kč,
naše cena včetně DPH 250 Kč,
cena K“M“K včetně DPH 230 Kč
ISBN: 978-80-86930-76-3
Publikaci vydal autor v nakladatelství
Mare-Czech v limitovaném malonákladu
v edici VLNA autorů.

objednávejte zde:
nakladatelstvi@mare-czech.cz
nebo u autora:
vorlicek.jaroslav@email.cz


