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stručný obsah jednotlivých kapitol

Kapitola I. ― Cyklistický trénink, Ludvík má jaké-
si zdravotní potíže. Kdo pojede na závod do švédské 
Uppsaly? Návštěva z rozhlasu – Ludvík a Radek si po-
vídají s redaktorkou Naďou, zatímco Honza se setkává 
se Lenkou.
Kapitola II. ― Ludvík na nákupech, Radek dostává do-
pis od Renaty, jde ji navštívit do ordinace MUDr. Baliny. 
Představení Technojem místní alternativní divadelní 
skupiny Pierot a diskuze o něm v baru.
Kapitola III. ― Honza volá Lence. Trénink. Radek shá ní 
Honzu a Ludvíka, ale u Blamžíků rozbije okno a za motá 
se do prekérie – za Honzou totiž přišla Lenka. Radek 
se zamiloval do Jany.
Kapitola IV. ― Honza s Ludvíkem se poprali, zatímco 
Radek se zamiloval do Renaty, čas tráví s ní a s Janou. 
Ludvík dělá nepohodu v rodině.
Kapitola V. ― Začal podzim, přípravy sportovní pre-
zentace firmy Barix jsou v plném proudu a stejně tak 
i Ludvíkovy zdravotní problémy. Alkohol. Pierot vymý
šlí výstup na barixovskou slavnost. Ludvík u pana 
Dvorského, Radek na oslavě Katčiných narozenin.
Kapitola VI. ― Ludvíka trénuje pan Dvorský, Radek 
přemýšlí o trojici dívek ve svém srdci a dělá všechno 
možné i nemožné, aby si z nich nemusel vybrat. Honza 
se má s Lenkou dobře a Ludvík stále trénuje (i když 
s ob tížemi).
Kapitola VII. ― Den „D“ – sportovní klání firmy Barix. 
Pierot dělá umění, cyklisté závodí. Kdo je vítězem, a co 
to pro každého z nich znamená? Poslední slovo romá-
nu zní „Navždy“.

Autoři v roce 2021, foto Kateřina Marková
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V jednom cyklistickém oddíle se sešla trojice dospívají
cích chlapců. Trošku spolu kamarádí, trošku soupeří. Jak 
by také ne, když všechno směřuje k závodu, ve kterém 
se rozhodne, kdo pojede do švédské Uppsaly! Ale mož
ná ještě víc než o sport se zajímají o dívky! Přicházejí 
první lásky, ale také prvá zklamání.
Na stránkách románu, jenž je zasazen do prostředí ma
lého východočeského města, se po t káme nejen s cyk
listy Radkem, Ludvíkem a Hon zou, ale také s Lenkou, 
Renatou, Janou, Katkou, trenérem Nabrousilem, panem 
Dvorským, skupinou místních ochotníků i slečnou z roz
hlasu. Postav je mnoho, jejich příběhy se proplétají a my 
máme možnost  nahlédnout do jednoho týdne jejich ži
vota (22.–28. září neuvedeného roku – někdy na počát
ku 90. let 20. století).

Román si od svého prvního vydání v roce 1994 získal 
řadu nadšených čtenářů, kterým učaroval svým nená
ročným stylem, příjemnou atmosférou a hromadou pe
ripetií, trapasů i sladkých omylů, které prostě k mládí 
patří. Další čtenáři ocenili Svěží vánek jako postmoderní 
remix románů pro mládež, všudypřítomnou trapnost, 
řádku absurdních epizod i nevtíravý jemný humor, který 
si umně utahuje z hrdinů, vypravěče i oblíbeného žánru.
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Román Svěží vánek napsali v roce 1993 tři devatenácti-
letí kamarádi, kteří vystupovali pod značkou Unarclub. 
Byli to Petr Marek  (* 5. 2. 1974, Prostějov), 
Jiří J. K. Nebeský (* 14. 6. 1974, Liberec) 
a Jiří Y. H. Nezhyba (* 6. 11. 1973, Hranice), spolužáci 
ze základní školy na tř. 1. máje v Hranicích a poté na 
místním gymnáziu, kde v roce 1992 maturovali.
V psaní se střídali po jednotlivých stranách, původně 
bez jakékoli domluvy, do jisté míry tak použili stejný 
postup jako ve svých tehdejších divadelních improvi-
zacích, které uváděli pod značkou Dekadentní divadlo 
Beruška. S přibývajícím počtem stran přibývalo koordi-
nace a závěrečné kapitole už dokonce předcházel jaký-
si „scénosled“. Zrodil se román, který byl propagován 
jako „rudolfínský“, tedy jako parodie, pocta i postmo-
derní remix populárních románů pro mládež Stanislava 
Rudolfa. 

»Svěží vánek je román věčně pochybujících hrdinů, 
podléhajících neustále nejrůznějším interakčním vý
padkům, svébytně psychologický, s prvky povrchního 
psychoanalyticismu, dílo, které nám navíc zpřístup
ňuje pohled do hloubi duše dalšího zúčastněného 
ima ginárního autora, o kterém se však dozvídáme 
jen prostřednictvím jeho nejistoty, s jakou nás a zá
roveň i sebe seznamuje s hrdiny a rozvíjí kolem nich 
děje a zvraty, se kterými si často ani on sám neví rady 
a k jejichž řešení musí být přizváno mnohdy i něco 
nadreálného.«                             (Hranické noviny 1994)


