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Prázdniny se blíží a je čas pomýšlet na to, jak je smysluplně strávit. Výhledově to vypadá, že 
počasí by (alespoň z hlediska dovolených) mělo být vydařené, takže asi se budete snažit co nejvíce 
času trávit venku. Ovšem mohou se vyskytnout situace, kdy bude sluníčka a teploty až příliš, nebo 
naopak přijde déšť. Pak se budete patrně ohlížet po nějaké zábavě, kterou je možné provozovat pod 
střechou.

Od našeho čtenáře Otto Blümela, kterému na tomto místě děkuji, jsem dostal odkaz na adresu:

https://www.youtube.com/watch?v=zVBPuF3-Ok
Když se na ni podíváte, najdete tam celý seriál BBC natočený podle knížky Velká šestka. 

Zvuk je pochopitelně anglicky, ale ani těm, kteří nejsou v angličtině dokonalí, to patrně nebude 
vadit. Ti kdo knihu četli se v ději snadno zorientují. Některé pasáže jsou sice oproti literární 
předloze zpřeházené, ale ani to vás patrně nezmate. Je to příjemné dívání na zhruba hodinu a půl.

Když už jsem hledal na internetu, objevil jsem, že je k dispozici i Klub Lysek, který 
chronologicky Velké šestce předchází:

https://www.youtube.com/watch?v=4uEiYE_PSt8

I zde najdete odchylky od knížky, ovšem znalce díla Arthura Ransoma to nezmate a určitě si 
film natáčený na autentických místech vychutnají.

Kdo má dost trpělivosti a podívá se i na závěrečné titulky, objeví tam, že poradcem pro oba 
filmy byla Sophie Neville, představitelka Titty ve filmu Swallows and Amazons z roku 1974, který 
se objevil i v našich kinech. Je velkým ransomáckým nadšencem a předsedkyní TARSu. Možná si 
vzpomenete, že napsala i předmluvu k Trosečníkům z Vlaštovky1

1 Vydání s ilustracemi Z. Buriana, Albatros Praha 2015
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Pro doplnění obálky obou knížek v dnes už klasickém provedení z nakladatelství Johnatan Cape, které využívá jako
základní motiv jakousi koláž z ilustrací Arthura Ransoma.

Určitě se v létě nebudete jen dívat na filmy, ale podniknete i nějaké cesty ať už do daleka 
nebo třeba jen do blízkého okolí. Pokud o tom napíšete pár řádků a připojíte nějakou fotku, mohou 
vzniknout články atraktivní i pro ostatní ransomáky. Mnohdy právě ty zajímavosti, které máte 
blízko a považujete je za něco samozřejmého a už je někdy téměř nevnímáte, mohou být pro jiné 
zajímavým objevem. Zkuste vyjít do svého okolí a podívat se na vše, jako byste tam byli poprvé.

Všem přeji příjemnou dovolenou (prázdniny) pokud možno bez vážnějších komplikací. 
Drobnější problémy k dobrodružství a cestování patří. Kdyby se život občas nezkomplikoval, 
nebylo by na co vzpomínat. O tom se můžete přesvědčit i v našich oblíbených knížkách. Každá 
začíná nějakou komplikací či dokonce malérem a od toho se odvíjí další příběh.

Samozřejmě na vás budu myslet i v létě – připravuji několik dalších článků, abyste měli co 
číst a čím se inspirovat.
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