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Novinka: Novela Aleše Dudka U nás na greenu 
přináší nadsázku i drsný humor  

 
Když se začátkem devadesátých let vrací Gustav Koule 
z emigrace v zámoří, má provoz golfového klubu a údržbu 
hřišť v malíčku. Jenže záhy se ukáže, že je to v té době 
v českých zemích spíš prokletí než výhoda. Do boomu golfu 
zde zbývá totiž ještě pěkných pár let. Se sice vlastním, ale 
zoufale zadluženým a nevýdělečným golfovým klubem, se 
brzy dostává do rukou prapodivných členů jakéhosi 
východního syndikátu a čelí smršti bizarních situací.  
 
Rozverná novela Aleše Dudka U nás na greenu s hravými 
ilustracemi Zdeňka Hofmana je jako stvořená pro nadcházející uvolněné prázdninové dny. 
Stačí se uvelebit na dece či v lehátku a nechat se vtáhnout do děje příběhu, jehož autor si 
neláme hlavu s hranicemi reality a každou chvíli něčím překvapí. Při odlehčeném vyprávění 
z golfového prostředí plném barvitých figur podsvětí, jejich poskoků i „nápaditých“ metod, 
kde vodka teče proudem a spolu s lépe či spíš hůře odpálenými míčky sviští nad greeny i 
kulky novodobých desperátů, čtenář zaručeně pustí z hlavy všechny své starosti.  
 
Dudkova kniha se vrací do překotných devadesátých let s laskavým, ale místy i pořádně 
drsným humorem. Jakmile se začtete do příběhu, možná vás napadne, že na tom vlastně 
nejste tak nevesele, jak jste si ještě před chvilkou mysleli. Že jste na tom vlastně úplně skvěle.  
 
Vás všechny, kteří si chcete při knížce odpočinout a pobavit se, toto neotřelé vyprávění s 
prvky humoru selského, anglického i jiného a spoustou nadsázky zaručeně nezklame. 
  
Doporučená cena knihy je 199 Kč, má 200 stran, je brožovaná. 
 

Aleš Dudek (1969) se do tvorby pustil už jako student, psal skeče a drobné výstupy, uváděl 
hudební i jiné programy, překládal a přebásňoval písňové texty. Jeho prvotina STANICE aneb 
Pionýři v Čechách vyšla v roce 2001. Vždy měl blízko k hudbě a filmu, už na základní škole 
s kamarády založil u příležitosti natočení animovaného příběhu POLAS, dnes úspěšné 
videostudio. V něm se Aleš věnuje kromě jiného produkci natáčení, ale také psaní námětů, 
textů či režii. 

 
Knihu U nás na greenu vydává nakladatelství PAN NAKLADATEL (www.pannakladatel.cz). Toto 
moderní, mladé nakladatelství vzniklo v roce 2013 a zaměřuje se především na začínající 
autory, jejichž dílům hledá cestu ke vnímavým čtenářům. 
 
 

 

 

 

http://www.pannakladatel.cz/


Pro další informace kontaktujte, prosím: 

Marie Hodačová Šimonovská 

Privilege PR, Jagellonská 3, Praha 3 

Mobil: +420 777 840 414 

e-mail: simonovska@privilegepr.cz 

 

 

Aleš Dudek 

Mobil: +420 602 350 111 

e-mail: ales@polas.cz 

mailto:simonovska@privilegepr.cz
mailto:ales@polas.cz

