
Poslední návrat

Mudr. Jan Cimický je znám široké veřejnosti jako psychiatr. Z jeho životních a pracovních zkušeností vychází též novela Poslední
návrat. Potřeba citového zázemí a vzájemného porozumění je zde zobrazena na zdánlivě nesourodém vztahu věhlasného
chirurga, profesora Havleny a desetiletého školáka Ládi, poznamenaného bezútěšným životem v rozvrácené rodině. Děj se
zpočátku rozvíjí ve dvou liniích, čtenář poznává zcela odlišná prostředí obou hlavních hrdinů.V okamžiku, kdy se profesor
Havlena rozhodne opustit Prahu a odejít na odpočinek, se jejich osudy protnou a beznadějný “případ” Láďa začíná objevovat
“nový svět” a doslova šokuje okolí svou proměnou. Přes závažnost tenatu, kniha nepostrádá humor a napětí.

Jan Cimický se narodil 23. února 1948 v Praze. Jeho literární talent se projevil velice záhy - první pokusy publikoval už ve třinácti
letech. V průběhu gymnasijních studií se také stal autorem amatérského divadelního souboru. V roce 1972 dokončil studia
medicíny a o pět let později obhájil doktorát na univerzitě v Paříži, kde se stal zahraničním asistentem. V roce 1983 pak obhájil
kandidátskou práci na lékařské fakultě v Praze. Po promoci působil v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, v letech 1981 - 1996
jako primář. V roce 1996 otevřel Centrum duševní pohody Modrá laguna, kde působí dodnes.

Z lékařské praxe psychiatra čerpají jeho četné prozaické příběhy, nejednou spojené s detektivní zápletkou. Je předsedou České
sekce AIEP (Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury). francouzském překladu a tři z jeho novel se staly podkladem
televizních inscenací.

Překládá z francouzštiny, především divadelní hry (Annouilh, Thomas, Giudicelli) - z poezie přeložil především Préverta,
Marcenaka a Géraldyho.

Vlastní verše mu vyšly ve třech sbírkách poezie (Psychoterapie slov, Stopami dláždění a Lásko šílená).

Jan Cimický vydal také několik psychiatricky zaměřených publikací pro širokou veřejnost (Neznáme my se odněkud?, Našinec v
ohrožení, Psychiatr v kapse a Minimum o stresu), poutavě zpracoval i literaturu faktu (Atentáty na de Gaulla) a půvabnou knížku
vzpomínání na klukovská léta (Jak se z básníka stává psychiatr a naopak). V knize Nefritový drak jsme pak poznali Jana
Cimického jako cestovatele.
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