
Číslo 

2
Ročník 30Pro

 tý
de

n o
d  

4. 
2. 

 do
 11

. 2
. 2

01
9I N T E R N E T O V Ý  T Ý D E N Í K  P R O  O R I E N TA C I  N A K N I Ž N Í M  T R H U

UVNITŘ: Andreas Gruber VRAŽEDNÁ LHŮTA (rozhovor s autorem); S. C. Gwynne 
ŘÍŠE LETNÍHO MĚSÍCE (rozhovor s autorem); Hans Rath A BŮH PRAVIL: MUSÍŠ MI POMOCI!
(rozhovor s autorem); Stanislav Perkner ČECHOAMERICKÝ PŘÍBĚH (rozhovor s autorem); 
O ZÁNIKU ŘÍMSKÉ REPUBLIKY AKTUÁLNĚ (kniha, která budí pozornost v USA)

Nakladatelství
ARGO vydává

399 Kč

internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Více uvnitř Více uvnitř

Další novinky, videa, rozhovory, recenze, aktuality na: http://denik-knihy.cz/

MIROSLAV
ZIKMUND
VIDEO
14. února slaví 100. narozeniny

378 Kč

www.euromedia.cz

350 Kč

Více uvnitř

www.anch-books.eu

https://youtu.be/el2F6PmJETk



www.euromedia.cz

Andreas Gruber 
VRAŽEDNÁ LHŮTA
Pokud během 48 hodin zjistíte, proč jsem tu
ženu unesl, zůstane naživu. Pokud ne, zemře. 
Tímto poselstvím začíná perverzní hra sério-
vého vraha. Nechává své oběti vyhladovět,
utopit v inkoustu, nebo je zaživa zalije do
betonu. 
Mnichovská komisařka Sabine Nemezová hle-
dá nějaké vysvětlení, motiv. Poté co začne
spolupracovat s nizozemským kolegou, obje-
ví alespoň východisko: pachateli slouží jako
strašlivá inspirace stará dětská kniha – a ta
skrývá ještě spoustu dalších nápadů...

Překladatel: Rudolf Řežábek

Vydává Kalibr

Vázaná,  376 stran, 399 Kč, 
ISBN: 978-80-7617-075-9, EAN: 9788076170759

Vychází 5. 2. 2019

https://www.knizniklub.cz/knihy/315260-vrazedna-lhuta.htmlZakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na další straně

Chtěl jsem
vymyslet

nekonvenčního,
mimořádného

hrdinu a popustil
uzdu fantazii bez
jakékoliv formy

autocenzury.
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Vaše bibliografie už čítá zhruba desítku thrillerů. Po škole jste
nejprve studoval ekonomii a pracoval jste jako správce. Jak jste se
stal autorem? 

Vždycky jsem to chtěl. Svůj první příběh jsem vymyslel v pěti letech, v té
době jsem jsem ještě ani neuměl psát. Bylo to něco na způsob komiksu
se symboly namísto slov v bublinách. Když mi bylo osm nebo devět let,
jsem o prázdninách během jedné noci v chatě rodičů napsal svůj první
thriller. Po třech stránkách se všechny postavy navzájem zabily a román
skončil. V jedenácté jsem se znovu pokusil o literární dílo, tentokrát
profesionálněji na mechanickém psacím stroji rodičů. 

Jak to vypadalo?

Myslel jsem, že autor musí vytvořit rukopis v určitých blocích. Pracoval
jsem na tom celé hodiny, volil vhodná slova, dokud jsem nedokončil dva
odstavce, které už vypadaly jako součást knihy. To byl skvělý pocit. 
O několik let později jsem začal psát  povídky. První z nich jsem publiko-
val v 90. letech: v časopisech a malonákladových sbornících. Od té doby
jsem psal téměř denně, tvorbou jsem byl úplně posedlý.  V roce 2005
vyšel můj první román. 

Jak jste to zvládl vedle své práce?

Psal jsem po večerech a v sobotu. Moje žena mě podporovala a dodnes
zůstala mým prvním a nejlepším čtenářem a kritikem. Pracoval jsem ve
farmaceutické společnosti, a soustavně si snižoval pracovní úvazek. 
V roce 2014 se můj sen stal skutečností: opustil jsem svou práci a stal
se  spisovatelem na volné noze. 

Jak vypadá váš pracovní den?

Nejsem typ spisovatele, který čeká na múzu. Vstávám v půl šesté a po-
snídám s manželkou. Když odejde do zaměstnání, začnu psát a když se
mi to daří, pracuji pět hodin. V poledne si hodinu zacvičím, podívám se
na film nebo se jdu projít. Pak pokračuji v práci až do sedmi večer.
Nejvíce mě rozptylují naše kočky, když se mi třou o nohy nebo chodí po
klávesnici notebooku. 

Jsou autoři, kteří vás inspirovali?

Jako teenager jsem četl především Stephena Kinga. Jeho knihy byly pro
mě velmi důležité, ale v průběhu let mi začaly být příliš zdlouhavé. Na
rozdíl od románů Deana Koontze, v nichž je všechno dobře promyšlené
a zkomponované, to se mi líbí. Dennis Lehane je také významný pro mé
thrillery. Své série jsem konzultoval  se soukromým detektivem a i díky
němu jsou příběhy složitější a vzrušující. 

Jak jste vytvořil postavu Sneijdera?

Chtěl jsem vymyslet nekonvenčního, mimořádného hrdinu a popustil
uzdu fantazii bez jakékoliv formy autocenzury. Věděl jsem, že by měl by
to být zábavný a zajímavý. Nechtěl jsem, aby byl Rakušan jako já, ale
ani ne Němec, takže se stal Holanďanem. A jméno? Do očí mi padla
soupiska holandského fotbalového národního týmu. Je tu skvělý hráč
Wesley Sneijder. Po něm jsem pojmenoval svého vyšetřovatele. 

Kolik je Andrease Grubera v Maarten S. Sneijderovi?

Nejsem gay, nekradu knihy, netrpím bolestmi hlavy a nekouřím mari-
huanu. Ale v Sneijderových cynických poznámkách je spousta ze mě.  

Jak Sneijder oceňuje „svůj objev“ komisařku Sabine Nemezovou 
a co si ona myslí o Sneijderovi? 

Andreas Gruber (narozený 28.
srpna 1968 ve Vídni ) je rakouský
spisovatel, který píše především 
v žánrech fantasy, hororu a thri-
lleru.
Studoval na VŠE a žije jako svo-
bodný autor se svou rodinou 
v Grillenbergu, jižně od Vídně.
Vyučuje rovněž  tvůrčí psaní. 
Mnoha jeho knihám byla udělena
prestižní ocenění nebo na ně byla
nominována. Jeho sbírka povídek
Pátý Archangel získala čtvrté
místo v německé Fantasy ceně 
v roce 2001, o rok později jeho
druhá sbírka povídek Potopit
Enora cenu Time ve dvou katego-
riích, dále německou cenu za fan-
tasy, 3. místo v ceně Kurd Laß-
witz. Jeho první román Jidáš sva-
tyně získal nejvyšší ocenění
Fantasy Award 2006 v kategorii
„Nejlepší debut“ a v kategorii „nej-
lepší román v německém jazyce“
třetí místo. Ve výčtu ocenění by
šlo pokračovat.
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Považuje ho za geniálního, má míru osvícení 97% a ví, že se od něj
může hodně naučit. Musí však být opatrná, aby nepřejala jeho špatné
vlastnosti..
Sneijder v Sabine poznal velký potenciál. Proto ji přivedl do akademie
BKA, aby zde získala potřebné vzdělání.

V seriálu thrillerů Maarten S. Sneijder nechybí humor. Z čeho
vychází ve vztahu mezi postavami? 

Humor je suchý, černý, chytrý 
a cynický. To má něco společného 
s postavou Maartena S. Sneijdera,
protože je nelidský A mnoho
dalších.  Sabine ale taková není.
Proto se mezi nimi často objevují
osvěžující dialogy. Často jsem strávil
dny a týdny přemýšlením 
o tom, co Sneijder může odpovědět. 
V určitém okamžiku se takový záblesk
objevil – a v románu to zní velmi spon-
tánně.

Jak vytváříte své postavy? 

Existují dvě techniky kreativního psaní, které
se nazývají „show, neříkej“ a „vyprávěj  z per-
spektivy příběhu“. Zní to pompézně, ale ve
skutečnosti jde jen o vyprávění toho, co postava
vidí, slyší a cítí. Také často používám interní
monology, takže se ponořím do postavy 
a popisuji scény z jejího pohledu. Mám vyzkoušené, že
mi při přemýšlení pomůže šálek kávy a chleba 
s nutellou. Ne, abych byl upřímný: dva nebo tři chleby 
s nutellou.

Jak čtenáři reagují na vaše postavy? Jak
komentují jednání Maartena S. Sneijdera?

Je to punk. Politicky extrémní,
odporný. Ale čtenáři ho
stále milují – nebo jim je
možná sympatický právě
proto. Protože má také
své slabé stránky, 
a to z něj činí zranitelnou
lidskou bytost. 
Je gay, akupunkturou bo-
juje proti úporným bo-
lestem hlavy a v knihku-
peckém řetězci Haital
krade knihy, což má něco
společného s jeho minu-
lostí. Je v něm tolik drsných
vlastností, a to možná vytváří jeho kouzlo.

Píšete kriminální thrillery  a popisujete vesměs samé hrůzy. Chtěl
byste se také vylíčit jako „pěkný, charakterní a empa-tický muž?“

Samozřejmě, i když já vlastně takový jsem. A nemůže ani vadit, že se
dívám na hororové filmy, čtu thrillery a poslouchejte tvrdý rock. Kromě

toho je můj život normální a všední. Má žena a já pravidelně hrajeme 
s našimi sousedy na Sixth Card poker. Dosud mě nikdo nezastřelil. Když
sedím s notebookem v zimní zahradě a píšu, zamávám turistům, kteří
zabloudí do naší slepé uličky, která vede lesem do hor. A abych
nezapomněl: máme pět koček – a majitelé těchto domácích mazlíčků
nejsou zas tak špatní lidé. 

Četl jste v dětství po-
hádky?

Ano. Nejprve pohádky
bratři Grimmů, pak alp-
ské a podunajské a po-
zději příběhy Tisíce 
a jedné noci a řeckou
mytologii. Odtud to ne-
bylo daleko k románům
Stephena Kinga. 

Váš vyšetřovatel Maar-
ten S. Sneijder je po-
licejní analytik v BKA.
Zajel jste někdy do
Wiesbadenu a studo-
val zde prameny pro

své knihy? 

Na akademii studuje 
a Sneijder se zabývá se jeho studenty

nevyřešené pří pady vraždy. Tímto způsobem
Sabine objeví spojení mezi některými

nevyřešenými případy, a tak začne spiknutí. Ve
Wiesbadenu jsem měl možnost se podívat na

různé lokality BKA, hlavní budovu, akademii 
a mluvil s mnoha vyšetřovateli. Načerpal jsem

zde látku pro mnoho dalších románů.

Je pravda, že máte rád autorská
čtení?

Ano, mám je opravdu rád.
Dostávám se při nich do kon-

taktu se čtenáři, což je pro
mne důležité,  a také se
seznámím s novými
městy a připadám si
jako mí románoví hrdi-
nové, Sneijder & Neme-
zová, protože ti jako
vyšetřovatelé museli
také hodně cestovat. Při
čtení se nikdy nenudím,
protože nečtu stejný

text. Zabere mi to asi tak čtvrtinu vymezeného času, pak mluvím o his-
torii románů, o spolupráci  s vydavatelem a vyprávím humorné zážitky 
z přípravných prací.  Následuje diskuse s publikem a podepisování knih.

(Ze zahraničních pramenů)
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S. C. Gwynne                         
ŘÍŠE LETNÍHO MĚSÍCE
Vzestup a pád národa Komančů 
Komančové byli nejmocnějším indiánským kmenem v ame-
rických dějinách. Proslavili se nedostižným jezdeckým i vá-
lečným uměním a legendární bojovností, dokázali zarazit
rozpínání španělského impéria z Mexika i francouzských
kolonistů z Louisiany. Anglosaští osadníci na obranu proti
Komančům založili jednotky texaských hraničářů. V téže
době byla také vynalezena převratná nová zbraň – šestiran-
ný kolt –, která do bojů výrazně zasáhla.
V druhé, komornější rovině knihy autor vypráví pozoruhod-
ný příběh „bílé squaw“ Cynthie Ann Parkerové, kterou 
v devíti letech unesli indiáni, a jejího syna Quanaha
Parkera, jenž se stal posledním a největším náčelníkem
Komančů. Vzestup a pád národa Komančů se dotýká éry
španělského kolonialismu v Novém světě, americké
občanské války, masové likvidace bizoních stád a rozvoje
železnice v USA. Nabízí však především napínavé
vyprávění o souboji nespoutaných vládců Velkých plání 
s dobyvačnou bílou civilizací a usiluje o objektivní
historický přístup k tomuto složitému a citlivému tématu.

Překlad: Eva Maršíková
Brožovaná, 400 stran, 398 Kč, EAN: 9788025726372, ISBN: 978-80-257-2637-2

https://www.kosmas.cz/knihy/245701/rise-letniho-mesice/     Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na následující straně
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V roce 1836 Komančové během nájezdu
v severním Texasu unesli devítiletou dív-
ku Cynthiu Ann Parkerovou. unesena
během nájezdu Comanche v severním
Texasu. Přivázali ji na koně odvezli na
sever do rovin, kde žil silný americký in-
diánský kmen.
Parkerová se později stala řádnou člen-
kou národa Komančů. Provdala se za
velmi uznávaného náčelníka a porodila
tři děti, včetně Quanah, který se v do-
spělosti stal posledním a největším
náčelníkem Komančů.

Co vás přimělo napsat příběh 
o Quanahu Parkerovi a jeho matce?

Vyrostl jsem na severovýchodě a skoro
před dvaceti lety jsem se přestěhoval do
Texasu. Tady jsem se poprvé setkal s pří-
běhy o Komančích, o nichž jsem do té
doby nic nevěděl. Snad kromě pár drob-
ností, třeba ve filmu Johna Waynese.
Když jsem o nich začal číst, uvědomil
jsem si, že představují nesmírnou sílu
přírody uprostřed severoamerického kon-
tinentu. 

Narodil jste se v Texasu nebo jste se sem přistě-
hoval? 

Narodil jsem se v Massachusetts a vyrostl v Conne-
cticutu, a kdybyste mi v roce 1990 řekli, že budu žít 

v Texasu, odpověděl bych vám, že jste
se zbláznili. Přestěhoval jsem se sem 
v roce 1994, kdy jsem zde zastával
funkci šéfa časopisu Time Magazine.
Okamžitě jsem si to tu zamiloval. 

Jak jste se dostal k psaní historic-
kých románů? 

Bylo to něco náhodou. Od roku 1985
jsem pracoval jako novinář a když jsem
se usídlil v Texasu, začal jsem se sezná-
movat s historií státu a při té příležitosti
jsem se setkal s Komanči. Fascinovali
mě a já se rozhodl, že o nich napíšu
knihu. 

Co jste musel udělat, abyste se 
s knihou o Komančích stal nejpro-
dávanějším autorem?

Kniha neměla speciální propagaci. Ale
psalo se o ní v médiích. Třeba NY Times
Review ji v červnu 2010 uvedlo na titulní
straně a uvnitř čísla zveřejnilo ukázky. 
V jiných novinách a časopisech vychá-
zely rozhovory a recenze.  Nejpodivnější
věcí bylo sledovat, jak kniha zvyšovala
prodeje i bez nějakého speciálního mar-

ketingu nebo pomoci některého významného média. Ale
myslím si, že v určitém okamžiku sehrál rozhodující roli
internet. 

Quanah Parker
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Bojíte se případných nega-
tivních reakcí na vaši knihu?

Knihy jako Bury My Heart at
Wounded Knee (Kniha americ-
kého spisovatele Dee Browna 
z roku 1970 se zabývá historií
domorodých Američanů na ame-
rickém západu koncem devate-
náctého století. Kniha je kritická 
k americkému expansionismu 
a vůči jeho vlivům na domorodce.
Brown popisuje, jak docházelo 
k vysídlení původních obyvatel
Ameriky a jejich likvidaci v dů-
sledku  mnohaleté války vedené
federální vládou Spojených států.
Vládní jednání je vylíčeno jako
neustálé úsilí zničit kulturu, ná-
boženství a způsob života původ-
ních obyvatel Ameriky.  V období
šedesátých až osmdesátých let tato kniha vzbudila
obrovský zájem o terorizování indiánů a vyvolala odpor
proti jejich likvidaci. Doufám, že moje kniha na tom nic
nezmění. Zdůrazňuji, že běloši jsou stejně oškliví, 
v mnoha ohledech. dokonce ještě víc než předtím. Ale 
z objektivního pohledu byl národ Komančů velmi silným
a válečně orientovaným kmenem, který rovněž bojoval 
s kmeny domorodých Američanů několik stovek let. ... Je
to objektivně pravda. Do jisté míry reviduji historii, ale
neměl jsem pro to žádný politický motiv. 

Indiáni bojovali i mezi sebou...

Ano. To, co indiáni udělali indiánům, se prostě stalo. 
V bitvách vzájemně zabíjeli dospělé muže.  To byl jeden
z důvodů, proč indiáni z boje neutíkali, což bílé muže
dost často překvapovalo. Umíraly i malé děti, ženy byly
často znásilňovány. Běžné bylo kruté mučení, které
vyděsilo bílé lidi k smrti.  Lidé v osadách věděli, co před-

stavuje nájezd Komančů. A tady stojí historik před
těžkou morální otázkou, s níž se musí vyrovnat.

Znamená to, že se při popisu historických událostí
vyhýbáte zvěrstvům domorodých Američanů?

Já ne, ale znám případy, že se autoři dokonce pokusili
popřít, že indiáni jsou válečníci, ale Komančové byli
neuvěřitelní  bojovníci, kteří vyhnali všechny obyvatele 
z jižních plání a téměř vyhubili Apače. 

Jak se Komančové stali válečníky?

Především se skvěle naučili jezdit na koni. Dokázali to
lépe než kterýkoli jiný kmen. Starý způsob života na-
hradili novým, který zaměřili hlavně na válku a lov
buvolů. A jak se ukázalo, mohlo se jim to stát až osud-
ným. Mezi lety 1868 až 1881 bylo vyhubeno 31 milionů
buvolů a to přispělo k pádu Komančů.

Liší se váš pohled na Quanah Parkera od biografií
Zoe Tilghmana z roku 1938
nebo Billa Neeleyho, pří-
padně Williama Hagana 
z roku 1990?

Myslím, že ano, i když ne-
tvrdím, že jsem v souvislosti 
s Quanah objevil něco světo-
borného. Záleží na úhlu
pohledu. Když se zabýváte
historií nějakého etnika,
nacházíte jen málo pramenů.
Nedávno jsem četl životopis
Winstona Churchilla. Každý
den psal manželce, co prožil,
je tedy zaznamenán téměř
každý okamžik jeho života. 
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Když píšete o domorodých Američanech, dostanete se
k minimu dokumentů. Přesto šel můj výzkum hodně do
hloubky, absolvoval jsem spousty rozhovorů a k tomu
přidával i svou vlastní fantazii. Ale co nebylo více než
pravděpodobné, jsem nepoužil. V knize je přesto hodně
mých myšlenek, ale nemyslím si, že jsem dospěl k ně-
čemu jinému, než co udělal Hagan.

Hagan se však soustředil především na zachycení
Quanaha jako náčelníka. Vy však jdete ještě dál do
minulosti. 

Pokusil jsem se ukázat vzestup a pád komandšského
národa. Částečně jsem měl Fehrenbachovu ambici,
který napsal historii Texasu, ale udělal jsem to úplně
jiným způsobem.  

V jedné recenzi The New York Times autor v podstatě
napsal, že je až příliš mnoho knih o Custeru (velel
americké jednotce a padl v roce 1876 v bitvě 
s indiány u Little Bighorn) a o Quanahu Parkerovi
málo a že by o něm mělo vědět víc lidí.

Souhlasím. Myslím, že je jedním z největších Ameri-
čanů, o kterých jsem kdy slyšel. Je to pozoruhodný
člověk a dělal to, co učinilo v minulosti tolik skvělých
Američanů. Nevíme, jak se v bitvách choval, ale existují
dokumenty o extrémně brutálních nájezdech Komančů,
které měly v mnoha případech nádech sebeobrany.
Jestli se podílel na nějakých násilnostech, nevíme. Ale
určitě měl na úspěších svého národa nemalé zásluhy.   

Jaké třeba?  

V určitém okamžiku se rozhodne, že vybuduje školy,
které až dosud byly pro bílé lidi a indiáni v nich nebyli
vítáni. Stane se ředitelem školní rady a kromě toho dbá
o to, aby zem, která po staletí patřila Komančům, jim

zůstala i do budoucna. V zásadě byl agresívní osobnos-
tí, ale ze všeho, co jsem se o něm dočetl, se mohl
vykázat mnoha dobrými vlastnostmi. Moc se mi líbil.  

Titulky vaší knihy nazývají Komanče nejsilnějším
indiánským kmenem v americké historii. A co
Lakota nebo také lidé Standing Rock, kteří jsou
jedním z prvních původních kmenů domorodých
Američanů, kteří obývali Severní Ameriku před
příchodem Evropanů?

Vidím moc jako vliv a schopnost měnit historii. Před
rokem 1854 neexistuje významný vojenský konflikt se
severním kmenem Siouxů. 
Historii však určitě ovlivnilo to, že Komančové obývali
území, kde se střetávaly vlivy mexické, španělské, fran-
couzské, texaské a americké. Je to historické neštěstí,
že museli čelit tolika tlakům. Podívám-li se na národ
Komančů, může nám téměř připomínat evropský stát 
v 17. a 18. století.

Jak vychovala a ovlivnila Cynthia Ann Parkerová
Texansová svého syna Quanaha? 

Jediné, co víme, je, že ji miloval a strašně ho trápilo,
když zmizela. Mnoho let se ji snažil najít. Když se
prokázalo, že je mrtvá, uchovával ve svém obydlí její
obrázek.  O Komančích se tradovalo, že jsou zabijáci 
a vyhledávají spory. Ale dokázali být i něžní. 

Co vedlo k pádu indiánských kmenů včetně
Komančů v 19. století? 

Těch vlivů bylo víc. Třeba občanská válka. Nemoci 
a v neposlední řadě vyhubení buvolů.  Co měli indiáni
dělat? Byli nuceni obchodovat s dobytkem za zboží bí-
lého muže. A to kbyl konec indiánských bojovníků. 

(Ze zahraničních pramenů)       
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HANS RATH 
A BŮH PRAVIL: MUSÍŠ MI POMOCI ! 
„Měl bys lidem zvěstovat radostné poselství…“
„Zapomeň na to, Abeli. Nebudou mi naslouchat.“
„Řekni jim, že když se budou chovat pitomě, sešlu
na ně apokalypsu.“ 
Svět je špatný. Jakob Jakobi to zakusí na vlastní
kůži, když ho cestou na vánoční trhy okradou
dva muži v kostýmech Mikuláše a čerta. Na Zemi
se zkrátka a dobře musí něco změnit, nejen 

v malém, ale i ve velkém. Kdo to tvrdí? Jakobův
starý známý, Bůh osobně. Objeví se v podobě
všeuměla Abela Baumanna a ze všeho nejdřív
skoncuje s Jakobovými plány na exotickou
dovolenou. A nejenom to: Bůh tentokrát svého
bývalého terapeuta bez okolků prohlásí za no-
vého Mesiáše. O něco později se  k nim připojí 
i hlouček poněkud pochybných apoštolů – avšak
Jakob má o tomto způsobu záchrany světa vážné
pochybnosti. A vůbec, jak by měl vlastně začít?

350 Kč



Než se dostaneme k závěrečnému titulu vaší
„božské trilogie“, řekněte nám něco o sobě. Prý
vaše jméno Rath je pseudonym?

Ano, jmenuji Hans Raeth, což se stejně vyslovuje
„Rath“, tak jsem se nakonec rozhodl prostě vynechat
„e“. Je pravda, že se mě na to lidé hodně ptají a často
to musím vysvětlovat. Studoval jsem filozofii, němčinu
a psychologii v Bonnu, a pracoval jako sezónní obsluha
čerpací stanice, stavební dělník a jevištní technik. Pak
jsem začal psát divadelní kritiky a pracoval v me-
zinárodním vydavatelství novin. Když jsem oslavil čty-
řicáté narozeniny, vydal jsem se na dráhu spisovatele
na volné noze. Žiji v Berlíně, mojí ženou je herečka
Michaela Wiebuschová a spolu máme syna.  

Titulem A Bůh pravil: Musíš mi pomoci vrcholí vaše
trilogie, jejíž první dva svazky se jmenují A Bůh
pravil: Musíme si pomoci a Ďábel je taky jenom
člověk. O co v něm jde?

Bůh nenechává nic náhodě a jde k li-
dem, aby instruoval své vyvolené pro –
jistě ne tak malý úkol – spásu lidstva.
Bůh by nebyl Bůh, kdyby si nevyvolil
správného člověka pro tento mamutí
záměr. Stane se jím Jakob Jakobi,
jehož Bůh jednoho dne, těsně před
Vánocemi, požádá: „Musíš mi pomoci!“

Ale to pro Jakoba není nic nového.
Je terapeut a Bůh se mu zjevuje 
v podobě jeho pacienta Abela Bau-
manna a zjevně mu ovlivní život…

Ano. Bůh je starý přítel, a tak Jakob přijímá jeho plán,
který se zdá být úžasný a přijme roli Mesiáše. Očišťuje
lidstvo, aby každý mohl znovu žít v klidu. Ale spasení
se nemůže udělat za jeden den. A jedinec na to určitě
sám nestačí. Musí najít pomocníky. Nejlépe apoštoly.

Ale to vypadá jako by se historie opakovala…

Ano, svět potřebuje nové superhrdiny. Ovládají ho totiž
nenávist, závist, násilí, vraždy… Svět se zdá být jaksi
vyklouben. Bohovi je jasné, že svět není takový, jaký
stvořil. Nastal čas zatáhnout za záchrannou brzdu 
a pokusit se napravit všechny škody. 2000 let po Kristu
Země čeká na nového Mesiáše. A to je signál pro Bo-
ha, aby znovu konal. 

Jaký vývoj má vaše představa Boha v trilogii?

Když se Jakob v první knize seznámil s Abelem, byl asi
jediný, kdo si myslel, že se setkal s Bo-
hem. Ve druhé si zažil dlouhé chvíle
pochybností a ve třetí už je mu to jasné:
Abel je vlastně Bůh. Teď už to Jacob
nemůže popřít. Pochopí, že v Božím
plánu má hrát důležitou roli: má se stát
novým Mesiášem. Mezi lidmi má šířit
dobré zprávy a převzít doslova her-
kulovský úkol: Bude bojovat s hladem
ve světě, zastaví všechny války a na-
vede lidstvo na cestu k mírové, spra-
vedlivé a šťastné budoucnosti. Ve světě
už nebude chudoba, drogy, korupce,
ničení životního prostředí. A neodradí
ho ani několik neúspěchů. Ty musí vy-
užít k upevnění přesvědčení, že dosáh-



nout změny a po-
moci nebude vů-
bec snadné. 

S jakými skutky
hrdiny se čtenář
v knize setká?

Každý „záchranář
světa“ začíná
drobnými činy. 
Jakob třeba vyzve
skinheady v met-
ru, aby netyrani-
zovali své bez-
branné oběti, a oni toho skutečně zanechají. Vysvětlí
také, kolik utrpení, bolesti až smrti mohou přinést
geneticky upravované potraviny a protěžuje veganskou
stravu. Vrací svobodu zvířatům a mohl bych ve výčtu
příkladů pokračovat. Nechci však čtenáře připravit 
o překvapení. 

Co jste chtěl knihou sdělit?

Především zábavným způsobem upozornit na pro-
blémy našeho světa a přemýšlet o tom, jak mohou být
alespoň částečně řešeny. V žádném případě nechci
čtenáře podceňovat. Nezobrazuji Boha jeho dokonalou
bytost, ale jako člověka  s lidskými nedostatky v každo-
denním životě. Je jasné, že Jacob nemůže zvládnout
svůj monstrózní úkol beze zbytku. Vnímavý čtenář ale
může najít určité poselství a snad i naději.

Jak jste přišel
na myšlenku
psát o Bohu?

Mohl bych nyní
říct, že to byl
jakýsi návrat 
k přesvědčení, že
jen Bůh může
vyléčit nemocnou
společnost. Ale
pravda je taková,
že se nápad
zrodil v pozdní

hodinu v restauraci v Kreuzbergu. A přiznám se, že ve
hře je také trochu červeného vína. Nápad se však 
v příštích několika dnech a týdnech ukázal být zajímavý
a životaschopný.  

Vaše knihy se staly bestsellery. Změnilo to nějak
váš život? Cítíte se být velkým spisovatelem zásad-
ních témat? 

To určitě ne. Nemám ani zájem ocitnout se ve středu
pozornosti, i když je docela možné, že bych se tam cítil
velmi dobře. Ale za nějaký čas by to bylo určitě únavné.
Proto i vážná témata se snažím balit do lehčích obalů.
Někteří recenzenti to zaznamenali a našli v mých
knihách i humorné stránky.

Volně podle zahraničních pramenů

A Bůh pravil:
Musíme si 
promluvit !
Bůh stvořil svět v šesti
dnech. Sedmého dne od-
počíval. A osmého dne začal
chodit na psychoterapii…

Jakob Jakobi je psycho-
terapeut, ale s vlastním ži-
votem si neví příliš rady. 
V práci se mu nedaří,
manželka ho opustila… a na-
vrch mu její nový přítel,
bývalý boxer, rozbil nos. Na

pohotovosti se Jakob setkává s Abelem Baumannem,
cirkusovým klaunem, jemuž štěstí taky dvakrát nepřeje.
Zdá se, že Abel trpí podivnou poruchou osobnosti –
sám sebe totiž považuje za Boha. A hledá terapeuta.
Jakoba jeho nový, sympatický pacient, který se může
pochlubit celou řadou nejrůznějších talentů, okouzluje 
a fascinuje. Brzy si však už vůbec není jistý, s kým má
vlastně tu čest – a kdo z nich dvou ve skutečnosti
pomáhá komu.

Brožovaná, 303 stran, 330 Kč, 
ISBN: 978-3-945803-04-2

Ďábel je taky
jenom člověk
Psychoterapeuta Jakoba
Jakobiho navštíví nezva-
ný host. Chlapík se jme-
nuje Anton Auerbach, 
a nepřeje si nic menšího,
než koupit Jakobovu
duši. Ta má totiž od
chvíle, co se Jakob setkal
s Bohem, mimořádnou
cenu. Pro koho? 
Pochopitelně pro ďábla.
Nikým jiným totiž Auer-
bach podle svého tvrzení není.
Rozčilený Jakob odmítá na prodej duše byť jen pomyslet
a „Toniho“ nebere vážně. Jenomže domnělý ďábel má 
v rukávu nejedno eso. Jakobův život se den po dni mění
v učiněné peklo. Teď by se mu opravdu hodila boží
pomoc … 
Druhý díl románu A Bůh pravil: Musíme si promluvit !

Brožovaná, 324 stran, 350 Kč, 
ISBN: 978-3-945803-13-4
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Stanislav Perkner
ČECHOAMERICKÝ PŘÍBĚH
Kladenský rodák 
Stanislav Perkner
(*1946) se v polovině
60. let rozhodl pro
studium publicistiky. 
V  předvečer same-
tové revoluce 1989
ho studenti zvolili
děkanem Fakulty žur-
nalistiky UK. Po jejím
zániku se odhodlal
k  trvalému odchodu
do USA.
Nyní, po 25 letech
úspěšné akademické
kariéry v  Kalifornii,
Perkner vzpomíná na
dětství v Novém Stra-
šecí, pražské jaro 
a srpen 1968, po
němž „socialismus
s  lidskou tváří“ zde-
generoval v „reálný
socialismus s husí
kůží“.
Kniha přibližuje krizi
husákovského  reži-
mu ve světle autoro-
vých unikátních zku-
šeností: jeho práce
na UK, včetně šest-
náctiletého vedení
katedry rozhlasu 
a televize, a také
dlouhodobých stáží
v Indii (1981), v  ame-
rické Indianě (1986), 
a nakonec v oddělení
sdělovacích pro-
středků ÚV KSČ
(1988).
Závěrečné kapitoly jsou o tom, „jak žít a přežít v Americe“: jak se sžít s novým
prostředím, uplatnit se v původní – kantorské – profesi, a neztrácet přitom ani
smysl pro humor, ani zdravý český skepticismus.

Nakladatelství: Jiří Červenka – Gelton, vázaná, 304 stran, 300 Kč, ISBN: 978-80-88125-05-1 
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Mám o čem
přemýšlet
Kdy ses rozhodl, že popíšeš svůj životní příběh?

Do Kalifornie jsem přesídlil před 25 lety. Mezitím se narodila
má pražská vnoučata. Ta mě znají hlavně jako občasného let-
ního návstěvníka obtěžkaného dary – něco jako červencového
Ježíška. Proto jsem si v uplynulých sedmi letech vyšetřil čas
mezi přednáškami a sepisováním nudných akademických
textů na něco lehčího, z čeho by se potomci něco o mně
dozvěděli. Aby mi to šlo líp od ruky, udělal jsem si z psaní
memoárů víkendového koníčka.

Tvůj Čechoamerický příběh se odehrává na historickém
pozadí poválečného Československa. Navíc zavádí
čtenáře do Ruska a dalších zemí někdejšího sovětského
bloku, a také do Indie, Jemenu, a nakonec do Spojených
států. 

Pokouším se rekapitulovat své osudy jako svědek doby, 
v konextu historie. Proto píšu nejen o středočeském
maloměstě mého dětství, ale i o Praze 60. let – o vzbouření
intelektuálů, reprezentovaným mj. rozhlasovým publicistou 
a spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem, hospodářských refor-
mách Oty Šika, pražském jaru zosobněným Alexandrem
Dubčekem, ale i o jeho neslavném konci spjatým s Gustávem
Husákem. Dalším formativním obdobím pro mou generaci byla
normalizace ukončená listopadem 1989. Odjakživa jsem byl
posedlý touhou po cestování, a tak kdykoli se naskytla
přiležitost, nenechal jsem si ji ujít. Nakonec jsem v cizině
zakotvil natrvalo, což mi trochu zaostřilo náhled na dějinné
události i na mé soukromé osudy.  

Knihu jsi rozdělil do dvou částí. Ta první se týká tvého
působení v Československu, studia novinářství a pak ped-
agogického působení na novinářské fakultě UK. Mnohého
určitě překvapí,  do jakých detailů zacházíš. Budoval sis
tedy už tehdy archiv, o němž jsi předpokládal, že ho
později využiješ?

K psaní deníku nebo budování osobního archivu jsem se nikdy
nepřinutil. Do Ameriky jsem se vypravil v roce 1992 nalehko;
mělo to být jen na čas – po dobu tříměsíční přednáškové cesty
po 25 státech. Zelenou kartu jsem ale získal už na podzim
téhož roku. Trvalý pobyt jsem sám sobě i rodině podmiňoval
zaměstnáním ve vysokoškolském oboru. To se mi poštěstilo
najít v kalifornském Stocktonu. Při psaní memoárů jsem čerpal
z paměti a nesčetných konzultací v rodině a s někdejšími
spolupracovníky. Osobní vzpomínky jsem konfrontoval s pub-
likacemi Vladimíra Hanzela, Oskara Krejčího, Milana Šmída,

Jana Jiráka, Jana Černého,
Petra Žantovského a mnoha
dalších. Leccos upřesnil i prů-
zkum univerzitních archivů. 
K prokreslení historického vý-
voje v osmdesátých letech mi
přispěly odtajněné dokumenty
CIA a sovětských pramenů;
ohromně mi pomohly his-
torické sbírky Stanfordovy uni-
verzity, kam to nemám daleko.
A zaplaťpanbůh za internet!

Na které období se ti vzpomí-
nalo nejsnáze a co naopak bylo pro tebe nejtěžší?

Nejtěžší bylo bilancovat léta husákovské normalizace. Jak
praví otřepaná fráze, vizi socialismu s lidskou tváří vystřídalo
dvacetiletí socialismu s husí kůží. Věřil jsem v Gorbačova 
a doufal, že reformní změny shora nastanou i u nás. Ale jak
pravil Schopenhauer, „osud karty rozdává, my však s nimi hra-
jeme“. Můj osud mi v osmdesátých letech přihrál výjimečnou
příležitost, a já se rozhodl s touto kartou hrát. Ozkoušel jsem si
na vlastní kůži tři modely tehdejšího uspořádání světa: V roce
1981 jsem vyučoval dějiny novinářství na několika univerzitách
v Indii; byla to moje první cesta „na západ“. O pět let později
jsem strávil ůlroční stáž v americké Indianě – píšu 
o tom v kapitole Z Indie do Indiany. A krátce po návratu 
z Indianské univerzity v Bloomingtonu mě moje rodná Fakulta
žurnalistiky UK vyslala na celoroční stáž v Oddělení
sdělovacích prostředků na ÚV KSČ. Kdo si ještě dnes
vzpomene na Jana Fojtíka, Vasila Biľaka, Ottu Čmolíka nebo
Miroslava Štěpána? – Jinými slovy, z rozvojové země jsem se
vypravil do kapitalistické jámy lvové, a odtud do mocenského
ústředí československé státostrany. Měl jsem  o čem přemýšlet
a mnohé z toho, co se mi podnes honí hlavou, jsem vtělil do 40
kapitol Čechoamerického příběhu. 

Jak o tom píšeš v úvodní části, než ses vypravil do světa,
vystudoval jsi Fakultu sociálních věd a publicistiky UK. 

Po maturitě (1964) jsem si usmyslel, že ze mě bude redaktor,
pokud možno rozhlasový. Televizor jsme doma v Novém
Strašecí neměli, a tak jsem vyrůstal s literaturou a rozhlasem.
I ten procházel v 60. letech slibnou obrodou. V knize vzpo-
mínám na Mikrofórum, Radu moudrých, Sedmilháře, Neal-
koholickou vinárnu U Pavouka… Novinářství bylo v té době
mladým studijním oborem, ale uchazečský zájem převyšoval
nabídku. Zázrakem jsem byl přijat a dalších pět let, zahrnu-
jících pražské jaro a srpen 1968, jsem strávil v nesmírně zají-
mavé společnosti Ondřeje Neffa, Vladimíra Železného,
Alexandra Kramera, Taťány Hoffmannové, Josefa Veselého,
Zdeňka Rosenbauma, Jana Halase, Jana Kavana, Zbyňka
Fialy, Jaroslava Veise a dalších talentovaných spolužáků. Bylo
nám dvacet a svět nám ležel u nohou. 
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V Čechoamerickém příběhu píšeš o svých tehdejších
učitelích. Nakonec ses sám jedním z nich stal, a to právě
na Karlově univerzitě. Koho považuješ za svůj kantorský
vzor?

V memoárech vzpomínám na spisovatele Jiřího Marka 
a Alfreda Technika, novináře Jana Zelenku – pozdějšího tele-
vizního ředitele, ale zejména na všestranného autora 
a publicistu Vladimíra Kováříka. Profesor Kovářík mě najal jako
svého asistenta už za studií, vedl mou disertaci a splnil mi tajný
sen: po absolutoriu mě zaměstnal na své katedře rozhlasu, kde
jsem pak strávil léta normalizace. Postupně jsem vedl katedru
rozhlasu a televize. Nakonec mě studenti a spolupracovníci
zvolili děkanem fakulty. To se ale psal rok 1989. Můj před-
chůdce Vladimír Hudec začátkem toho roku vycítil, že by bylo
jistější odejít po téměř dvou desetiletích do poklidné penze. On
mířil do moravských Babic a já do Washingtonu. Ucházel jsem
se o stipendium Wilsonova střediska, ale nabídka účasti 
v experimentálnách děkanských volbách mě lákala. Chtěl jsem
zúročit své zkušenosti, včetně těch mezinárodních. Utěšoval
jsem se, že když to projedu, nový děkan Jan Barták mě ochot-
ně na rok uvolní a já se po pěti letech navrátím do Ameriky.
Namísto toho jsem se stal Zimním králem, jak to nedávno poj-
menoval na svém blogu Louč můj bývalý kolega Milan Šmíd.
Do roka a do dne byl s mou školou ámen. Novinářství se v
okleštěné podobě přesunulo na Fakultu sociálních věd UK.

Nedlouho poté ses rozhodl přece jen vycestovat do
Spojených států, a to natrvalo. Co bylo bezprostřední
příčinou: ztráta profesio-nální perspektivy nebo vi-dina
dalšího odborného rozvo-
je?

V „amerických kapitolách“
svých memoárů se pokouším
i na tuto otázku upřímně
odpovědět. Havlův slogan 
o lásce a spravedlnosti, přev-
zatý dle všeho z románu
spoluzakladatele Italské ko-
munistické strany Ignazia Siloneho „Chléb a víno“ (Praha
1948, s. 355), na mě jako „starou strukturu“ neplatil. Objevily se
drsné útoky v tisku. Vzdor tomu, že jsem listopad 1989 osobně
vítal, začaly mě přepadat pochybnosti o právních jistotách v
obrozené společnosti. Rezignovat na svou profesi jsem ve
svých 44 letech nehodlal, a tak jsem využil několika pozvání a
zamířil opětovně na západ, tentokrát do Kalifornie. Věděl jsem,
že moje emigrace za nových podmínek nikoho existenčně
neohrozí; doby perzekuce rodinných příslušníků byly naštěstí
za námi. Navíc jsem chtěl vytvořit svých dětem zázemí pro
zahraniční studium, což se nakonec vydařilo. 

Nyní, po čtvrtstoletí v Kalifornii, máš právo podobným ces-
tovatelským povahám radit. Co bys jim chtěl vzkázat?

Zkraje jsem si i já protrpěl kulturní šok. Práci jsem sice našel,
ale následovalo sedm krušných let, kdy jsem měl jiné starosti
než pomýšlet na sepisování memoárů. Hlavní bylo, aby si moje
semestrální předměty zapisovalo dostatek studentů; jinak bych
si musel sbalit kufry. V roce 2001 – po devíti letech – jsem si
vysloužil profesorskou definitivu na pomenší soukromé
univerzitě v kalifornském Stocktonu. K výuce dějin mi tam
přihodili šéfování knihovny, ale, jak o tom píšu v závěrečné
kapitole, „byl jsem konečně pod penzí.“

Prvních 25 let své profesionální dráhy v Československu
jsi věnoval studiu, výzkumu a výuce zpravodajství a pu-
blicistiky. Určitě jsi měl mnoho příležitostí srovnávat; této
tematice jsi dokonce zasvětil jednu z kapitol své knihy. 
V čem se liší studium novinářství v USA od toho našeho? 

Mediální studia kdekoli ve světě se potýkají s několika zásad-
ními potížemi. Na rozdíl od medicíny nebo třeba práv či peda-
gogiky se člověk může stát novinářem i bez absolvent-ského
diplomu. V knize připomínám úvahu Josepha Pulitzera,
prvního sponzora novinářského školství v Americe, který už na
začátku 20. století soudil, že tento akademický obor se musí
opírat o solidní společenskovědní základ – studium dějin, filo-
zofie, sociologie, literárních věd, politické ekonomie apod.; 
v tomto ohledu je to „věda“. Zároveň to je „umění“ vyžadující
představivost, tvůrčí talent a smysl pro aktuálnost. Studium
tohoto oboru se všude potýká s povrchností společenskovědní
složky, a také s nedostatkem zanícených mistrů – praktiků,
kteří by byli ochotni investovat čas a enrgii do přípravy mladé
generace. Studium je pak často buď přehistorizo-vané anebo

úzce technické, praktici-
stické.

Asi není problém porovná-
vat úroveň současné ame-
rické publicistiky s naší. 
V čem spočívají jejich
přednosti a nedostatky?

To je zapeklitá otázka.
Českou mediální scénu si

netroufám jako celek na dálku hodnotit. Na obou stranách
oceánu se ale vše mění pod nezadržitelným vlivem tzv. sociál-
ních médií. Jen nejsilnější mezi tradičními médii mají naději na
tržní přežití. Mí studenti společenskovědních předmětů čtou
tištěné – řádně editované – deníky a kvalitní časopisy jen
zřídkakdy; většinu disciplin učím ve formátu online. Televizní
kabelové sítě typu CNN, Fox News nebo MSNBC se
soustřeďují na nekonečné politické debaty a zanedbávají fak-
tografické zpravodajství ze světa. Pro dokre-slení snad jen
jeden údaj za mnohé: zatímco prezidenta Trumpa sleduje na
Twitteru 43 millionů lidí, kvalitní deník The New York Times má
pouhých 3,1 millionu předplatitelů.

Ptal se Vladimír Sůva
Recenze: http://www.literarky.cz/literatura/recenze/25342-esky-pibh-dneniho-ameriana

Na obou stranách oceánu se vše mění pod
nezadržitelným vlivem tzv. sociálních médií. Jen
nejsilnější mezi tradičními médii mají naději na
tržní přežití. Mí studenti společenskovědních
předmětů čtou tištěné – řádně editované – deníky
a kvalitní časopisy jen zřídkakdy...



O zániku Římské republiky aktuálně
V úvodu své nejnovější knihy Smrtelná republika: jak Řím podlehl tyranii (Basic Books, 2018) – Edward J.
Watts uvádí, že ho k jejímu napsání podnítily diskuse s jeho studenty o “opakovatelnosti dějin”. “Tuto otázku
slýchávám v uplynulých dvou letech stále častěji,” zdůrazňuje Watts (*1975),  profesor antických dějin na Kali-
fornské univerzitě v San Diegu. 

Před více než dvěma tisíciletími vytvořil Řím “nejstarší a nejnadějnější republiku v dějinách, která se právem
stala zdrojem inspirace pro moderní svět”. Římská republika však nepřežila nástup monarchistického státu –
císařství. Na základě “nového čtení” antických pramenů a studia literatury dospěl autor k závěru, že zánik re-
publiky nebyl nevyhnutelný. Čtivou formou analyzuje stresové prvky vleklé politické krize, počínající v 3. století
př. n. l. – “vážné problémy zaviňované politiky porušujícími zásady republikanismu, a také občany, kteří je za to
netrestali”. 

Autor dokumentuje neuvěřitelně rychlý mocenský růst aristokratických rodů, provázený nebezpečným
zbídačováním plebejců, a to v důsledku nákladných imperiálních válek a majetkových spekulací s půdou. Politická
moc, včetně zákonodárné, se postupně přesouvala z lidového shromáždění do rukou magistrátů a senátu. Mi-
litarismus, politické atentáty, korupce, nepotismus, bezohledné zdaňování, příliv otroků a neúspěšné pokusy 
o pozemkové reformy vedly k občanským válkám. Zhruba před dvěma tisíci let vytlačila autokratická forma vlády
skomírající prvky demokracie. Mnozí viděli východisko v centralizované vládě římských císařů. 

Wattsovy publikace zatím unikaly pozornosti českých nakladatelů – snad proto, že se věnovaly užeji specializo-
vaným námětům (Riot in Alexandria: Tradition and Group Dynamics in Late Antique Pagan and Christian Com-
munities, 2010; The Final Pagan Generation, 2015; Hypatia: An Ordinary Life – biografie starověké filozofky 
a matematičky, zavražděné fanatickým křesťanským davem, 2017 aj.). Jeho nejnovější monografie má však
mnohem širší záběr – jde o naléhavě aktuální obranu liberálně demokratického ideálu a humanistických principů.  

Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA


