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Dan Millman 
SKRYTÁ ŠKOLA
Návrat pokojného bojovníka

V dlouho očekávaném závěrečném dílu mezinárodně úspěšného cyklu o pokojném bo-
jovníkovi Dan Millman čtenáře zavádí na duchovní pouť po světě, kde spolu s ním pátrá po
možnosti duchovně překročit každodenní, všední život. Hrdina Dan putuje z Honolulu do
Mohavské pouště, ze životem kypícího asijského velkoměsta do odlehlého pralesa, dokud
neodhalí záhadu Skryté školy. A jak křižuje kontinenty, objevuje životní pravdy, které
nevidíme, i když je máme přímo před očima – poznání naznačující cestu k osvícenému živo-
tu v trvalé přítomnosti. Na této cestě se
setkáte s pozoruhodnými postavami 
a dotknete se smrtelnosti. Budete zkou-
mat povahu reality, lidského já, smrti 
a na závěr i pradávné tajemství staré
jako kořeny tohoto světa. Otevřete se
skryté moci paradoxu, humoru a změny.
Objevíte vizi, která možná navždy změní
vaše představy o příslibech a možnos-
tech vašeho života.

Překlad: Daniela Orlando
Vázaná, 232 stran, 259 Kč, 
EAN: 9788025721650

https://www.kosmas.cz/knihy/231106/skryta-skola-navrat-pokojneho-bojovnika/

Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na následující straně
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Cesta pokojného bojovníka je vaše nejznámější kniha.
Napsal jste ji na základě svých vlastních životních
zkušeností. Říkám to správně? 

Ano, tato kniha je vyloženě autobiografická. Mnoho příhod,
které zde popisuji, se mi opravdu stalo. Ale v závěru se říká, že
jde také o fikci, takže nemusí v znikat problémy při posuzování,
co je pravda a co ne. 

Můžete alespoň něco prozradit?

Skutečně jsem se na staré benzínce Texaco v Berkeley v Ka-
lifornii setkal asi ve tři hodiny ráno s postarším mužem.
Nepředstavil se mi, tak jsem ho nazval Sokrates, protože mi
připomínal řeckého filozofa. Tak to je přesné. Platí to i o mnoha
dalších událostech. 

Stejně jako, že jste gymnasta a vážně si poranil nohy. I to,
že vám lékař řekl, že na úplné uzdravení to nevypadá? 

Lékař mi řekl: „Běžně budete moci
chodit bez kulhání. Ale pochybuji, že
se vrátíte ke gymnastice.“ A já mu
odpověděl: ‚Děkuji vám za váš
názor.‘ Ale nemyslel jsem si to. Ještě
na nemocničním lůžku jsem začal
cvičit.  Posiloval jsem horní část těla,
když jsem nemohl hýbat s nohama.
Trvalo to dlouho, ale z odhodlání
vrátit se zpátky, jsem nselevil.
Nakonec se mi to podařilo. 

Žánrově vaši knihu zařadili jako
„New Age“. Proč se vám to nelíbilo? 

Nemám rád nabubřelé termíny. Připadá mi, že regál s ozna-
čením New Age zřídili v knihkupectvích kvůli Cestě pokojného
bojovníka a několika dalším knihám vydaných v téže době –
začátkem roku 1980. Nevěděli, kam ji umístit, jestli se vejde do
psychologie, filozofie či náboženství. Můj nakladatel vlastně
řekl: „Proč bychom to nenazvali „nový věk?“ A tak se stalo, že
se sem od té doby řadí všechno od létajících talířů až po spi-
ritualitu.

Jaké žánrové určení by se podle vás k vašim knihám hodi-
lo? 

Já své knihy považuji  za „inspirativní.“ Špatná není ani charak-
teristika „self-zlepšení“. Prvními autory knih tohoto druhu
vlastně už byli byli Konfucius, Lao-c ', Platón, Sokrates, Ben
Franklin, Emerson, Thoreau. „Nový věk“ není ve skutečnosti
nový. Knihy tohoto žánru mnohdy shromažďují poznatky 
z dávných dob a vyvolávají diskuse různého druhu. Netvrdím
víc moudrosti, než ostatní lidé.

Podle Cesty pokojného bojovníka natočil v roce 2006
Victor Salva film Pokojný bojovník. Myslíte si, že dobře
vystihuje knihu?

Ano, jsem s ním spokojen. Když jsem ho viděl poprvé, zname-
nalo to pro mě velkou úlevu. Byl jsem si vědom toho, že film
může hodně pokazit, ale nic z mých obav se nenaplnilo.

Podařil se ve všech směrech – byl
úspěšný komerčně a nepochybuji 
o tom, že udělal i hodně dobrého pro
lidi. 

Jaký smysl dáváte svému psaní?

Můj záměr není vytvořit iluze, ale
poukázat na mimořádné události
každodenního života.  Držme hlavu 
v oblacích, ale nohama zůstaňme na
zemi. Proč si dělat starosti s cesto-
váním „mimo tělo“, když jsme jeho
součástí? Někteří z nás, kteří chtějí
vědět vše o minulých a budoucích

životech, zapomínají na ten současný.  
Odpovědnost znamená uznat důsledky našich činů pro sebe 
a ostatní. Víra je odvaha žít a jednat podle nejlepší možné
volby. Cesta, kterou si zvolíme, se může ukázat jako obtížná,
ale to neznamená, že to byla špatná volba. Jediné, co můžeme
dělat v tomto životě, je zvládnout to, co je před námi, přijmout
sebe a ostatní. Můžeme být soucitní, a zároveň objevovat to
nejlepší v nás. Tudy vede cesta každodenního života, cesta
pokojného bojovníka.

(Za zahraničních pramenů)

Dan Millman (narozen 22. února 1946) je autor třinácti knih z oblasti
duševního růstu, z nichž je nejslavnější poloautobiografický román Cesta
pokojného bojovníka (1980). Dan Millman zvítězil na Mistrovství světa ve
skocích na trampolíně v roce 1964, spolukoučoval tým gymnastů na
Univerzitě v Kalifornii, pracoval jako instruktor gymnastiky na Stanfordské
univerzitě a jako profesor tělovýchovy na Oberlinské vysoké škole. Je
často spojován s hnutím za rozvoj lidského potenciálu společně 
s Anthony Robbinsem. Millmanova první kniha o duševním rozvoji, Cesta
pokojného bojovníka, je zčásti autobiografická fikce zasazená do doby,
kdy autor studoval na vysoké škole. Při prvním vydání se kniha ne-
prodávala příliš dobře, ale když ji Hal Kramer vydal znovu,  stala se best -
sellerem. Příběh vypráví o náhodném setkání mladého gymnasty Dana
Millmana a pracovníka obsluhujícího benzínovou stanici, který se stane
Millmanovým mentorem, „Sokratem“. Když si Millman roztříští nohu při
nehodě na motorce, Sokrates se stane jeho duchovním průvodcem 
a ukáže mu, jak se stát pokojným bojovníkem. Mnoho kritiků si povšimlo
paralely Cesty pokojného bojovníka a sérií knih o Donu Juanovi od
Carlose Castanedy, zvláště s Journey to Ixtlan z roku 1972. Stejně jako 
v Zen and the Art of Motorcycle Maintenance od Roberta Pirsinga z roku
1974 používá Dan Millman řeckého filosofa Sokrata. 

Držme hlavu 
v oblacích, 
ale nohama

zůstaňme na zemi. 



Jeffrey Toobin
BĚH ŽIVOTA: LID VERSUS O. J. SIMPSON
Kniha o soudu s  O. J. Simpsonem je mistrovské dílo, které mohl napsat jen přední právní
novinář dnešní doby. Poprvé vyšlo necelý rok po neslavném verdiktu. Kniha Jeffreyho
Toobina je literaturou faktu. Tato skvělá kniha vypráví celý příběh vražd Nicoly Brownové-
Simpson a Ronalda Goldmana a nabízí též pohled na zákulisní hry „procesu století“.
Thriller z právnického prostředí neustále šokuje a fascinuje svým upřímným zobrazením
tohoto lidského dramatu.

Režisér Ryan Murphy natočil seriálovou adaptaci tohoto bestselleru pod názvem
American Crime Story (The People v. OJ Simpson) o jednom z největších amerických
soudních procesů 20. století. Ten byl veden s americkým fotbalistou, hercem a miláčkem
široké americké veřejnosti O. J. Simpsonem ve věci vraždy jeho manželky. Seriál po-
drobně vykresluje právnický proces i vše, co s ním bylo spojené. Tlak veřejnosti a médií
i dlouholeté napjaté vztahy mezi policií a afroamerickou komunitou v Los Angeles.  
Seriál získal 2 Zlaté Glóby za nejlepší minisérii roku 2016 a za nejlepší herečku.
Vázaná, 576 stran, 130x200 mm, 399 Kč, ISBN: 978-80-7390-469-2, EAN: 9788073904692 

http://www.knihyomega.cz/eshop-beh-zivota-lid-versus-o.-j.-simpson.html

„Neskutečně informovaná… kniha, která představuje nejen celý obraz, ale

i vyprávěné detaily v plynulé próze.“           Sherryl Connellyová, Daily News 

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 

Více a rozhovor s autorem na dalších stranách

KNIHY OMEGA vydávají

Zakoupit můžete zde
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Nicole Brown Simpson
Narození: 19. května 1959, Frankfurt nad Mohanem
Úmrtí: 12. června 1994 (ve věku 35 let), Brentwood
Příčina úmrtí: pobodání
Bydliště: Brentwood
Místo odpočinku: Lake Forest

Nicole Brown se narodila Judith a Louisi Brownovým, její otec byl
Američan a matka Němka. Studovala na škole Rancho Alamitos High
School a poté na škole Dana Hill High School v Kalifornii. V roce 1977
se poznala s O. J. Simpsonem. V té době pracovala jako servírka 
v klubu The Daisy. V roce 1985 se Nicole a O. J. vzali a narodily se
jim dvě děti, ale jejich vztah nebyl idylický – O. J. Nicole týral. Kvůli
tomu se s ním 1992 rozvedla. Děti si Nicole po rozvodu vzala do své
péče a odstěhovala se do Brendwoodu.
V červnu roku 1994 byla Nicole Brown Simpson zavražděna společně
se svým kolegou číšníkem Ronem Goldmanem. Ron přinesl Nicole
brýle její matky, matka brýle ztratila v restauraci a Ron je
našel. Přijel k domu, kde Nicole bydlela. Když jí chtěl brýle
předat, byli oba napadeni a zavražděni neznámým
útočníkem.  Vrah Nicole brutálně ubodal a téměř jí uřízl hlavu.
Mrtvoly Nicole a Rona našli sousedé.
O. J. Simpson byl po smrti Nicole obviněn z dvojnásobné
vraždy. Proběhl v celých USA ostře sledovaný proces. Věcné
důkazy byly zpochybněny na základě tvrzení, že byly vykon-
struovány na kvůli rasové motivaci a O. J. Simson nebyl
potrestán ze vraždu. V následujícím procesu byl ale odsou-
zen k zaplacení velkého odškodného pozůstalým. Vražda
zůstala oficiálně neobjasněna a tento případ ostře rozděloval
veřejné mínění. O. J. Simson byl později odsouzen za jiné
zločiny a ve vězení je dodnes (květen 2017). Nicole Brown
Simpson je pohřbena na hřbitově v Lake Forest v Kalifornii.

Její jméno se dostalo do charitativní akce.



Proč proces s  O. J. Simpsonem lidi tak zajímal? 

No, v první řadě, O. J. Simpson byl pravděpodobně
nejslavnější člověk, který kdy byl ve Spojených stá-
tech, obviněn z vraždy. Los Angeles, kde žije hodně
bohatých lidí, také sehrálo svou roli. A pak prvek
tajemství. Nebyl to úplně jasný případ. Muselo se zjis-
tit, jak k vraždě došlo, najít motivy. Reportáž ze Simp-
sonova zatčení se vysílala v celostátní televizi ve
středu, kdy zároveň desítky miliónů lidí sledovalo play-
off NBA, a měla podobnou sledovanost.
Tento případ pak také vyústil do vážných debat o tom,
jak černoši a běloši vidí svět úplně jinak, a odhalilo to
některé velmi důležité věci o naší zemi.

V jakém slova smyslu?

Myslím, že celým průběhem hlavního líčení a i po něm
prosakovaly rasové problémy. Ať už to byla otázka
usvědčení pachatele, roli detektiva Marka Fuhrmana 
v případě, nebo odhalení, že policejní oddělení v Los
Angeles zacházelo jinak s černochy a jinak s bílými
lidmi. A pak po vynesení rozsudku se země rozdělila.
Nezapomenu na nadšení černochů z osvobozujícího
rozsudku, který naopak běloši nechápali a zmocňoval
se jich strach z budoucnosti.

Stal jste částí příběhu?

Trochu. ... Právě jsem začínal v The New Yorker.
Nastoupil jsem tam s právnickým vzděláním a zku-
šenostmi prokurátora. Zavolala mi moje nadřízená

Tina Brown a uložila mi odjet do Los Angeles 
a „pokrýt“ proces. Profesor trestního práva Alan

Dershowitz mi poradil, ať se podívám na jednoho 
z policistů, zainteresovaného do případu – Marka
Fuhrmana. Zjistil jsem, že byl žalovaný za projevy
rasismu. Napsal jsem o tom pro The New Yorker, pro-
tože bylo jasné, že toho využije obhajoba.  

Proč jste dospěl k závěru, že Simpson je vinen?

Důkazy proti němu byly tak přesvědčivé, že jsem se
domníval, že se nedají zpochybnit. DNA, krev obětí se
našla na Simpsonově rukavici, v jeho autě a mohl
bych pokračovat. 

Proč byl tedy osvobozen? 

Protože obhajoba přesvědčila porotu, že se Simpson
stal obětí rasistického spiknutí. Tento případ ukázal, že
když to došlo k vymáhání práva a neměla být
zpochybňována víra v policii a soudnictví, žili černoši
a běloši ještě v roce 1995 v různých zemích.

Sešel jste se někdy  se Simpsonem?

Ne, ale snažil jsem se o to mnohokrát. Psal jsem mu
do vězení, ale nikdy neodpověděl. 

Na co byste se ho zeptal?

Jednou z hlavních věcí, kterou o O. J. Simpsonovi vím
je, že je excelentní řečník. Takže kdybych mu položil
jakoukoli otázku, musel bych mu nejméně pětačtyřicet
minut naslouchat. Bylo by tedy nepodstatné, na co
bych se ho ptal – on by prostě začal mluvit.

(Ze zahraničních pramenů)

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 
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Někdejší zaměstnanec 
a nynější stálý spolupra-
covník deníku The New

Yorker, Jeffrey Toobin
strávil dva roky u soudu 

s O. J. Simpsonem 
a pravidelně o něm refe-

roval. Získaný materiál
využil také 

k napsání knihy.
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Fred Dewilde 
MŮJ BATACLAN
Fred Dewilde je pseudonym padesátiletého fran-
couzského grafika, jednoho z těch, co přežili terori-
stický útok na pařížský klub Bataclan v listopadu
2015. Po obrovské úlevě, že z té hrůzy vyvázl živý 
a zdravý, následoval šok, strach a hlavně záplava
otázek. Fred Dewilde se s traumatem vyrovnal po

svém: svůj děsivý zážitek pře-
vyprávěl v komiksu, kde čtyři
útočníci dostali podobu kostlivců
– jezdců z Apokalypsy, následné
pocity, noční můry, provinilost
přeživšího a zkušenosti s vyšetřo-
váním a s reakcemi přátel a rodi-
ny popsal v krátkých a výstižných
textech, také doprovázených je-
ho vlastními ilustracemi. 
Překlad: Katarína Horňáčková
Brožovaná, 48 stran, 198 Kč, 
EAN: 9788025721544

https://www.kosmas.cz/knihy/226658/muj-bataclan/

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy na následující straně
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Jason Vachob ŽIJTE
Chceš mít krásný životopis nebo krásný život? 

NOXI, s. r. o., www.noxi.cz
Distri: Euromedia Group k. s., objednavky-vo@euromedia.cz

Důkazem úspěšného života je v dnešní době hlavně
seznam toho, co člověk „dokázal“. Tento seznam se vět-
šinou objevuje v našem životopise. Jenže většina z nás už
dnes dobře ví, že závratná kariéra není zdaleka měřítkem
osobního štěstí, častokrát spíš naopak. Lidé jsou teď
ochotni pro takzvaný úspěch obětovat téměř všechno,
přičemž následky svého chování si většinou uvědomí až ve
chvíli, kdy už je pozdě.
Je zcela bezpochyby, že ke spokojenému životu člověk
potřebuje jistou dávku peněz, ale peníze tvoří jen jeden
úsek škály osobního štěstí, a těch dalších úseků je hned
několik. Když si je uvědomíme a pravidelně rozvíjíme,
výsledkem zákonitě musí být vyrovnanější a naplněnější
život. 

Jason Wachob, zakladatel a výkonný ředitel vel-
mi úspěšné společnosti mindbodygreen, popisuje
ve své knize ŽIJTE, jak se postupně skrze své
pokusy, omyly a pády dopracoval k tomu, že
skloubil duchovnější a přirozenější přístup k živo-
tu se svými ambicemi uspět v tomto na peníze
orientovaném světě, jehož jsme všichni nedílnou
součástí. 
Shrnuje v ní základní pilíře zdravého a bohatého
života. Wellness + wealth = wellth. Wellness

znamená anglicky volně přeloženo zdraví či pohoda, wealth zase bohatství a blahobyt.
Smyšlené slovo Wellth, které je zároveň originálním titulem knihy, tedy mluví o tom, jak
získat v životě blahobyt (což nutně nemusí znamenat, že člověk je milionář) a zároveň si 
u toho udržet zdraví, bez něhož je všechno bohatství světa k ničemu – a to nejen fyzické,
ale i emoční a psychické. Autor sám přiznává, že velký kus svého života toužil po drahých
věcech a životu v luxusu, ale život sám a snad i zásahy Vyšší moci ho přiměly pochopit,
že opravdová a harmonie a blahobyt se nacházejí někde uprostřed a že člověk je nejšťastnější ve chvíli, kdy cítí
vnitřní mír, fyzickou pohodu, avšak zároveň se realizuje a je schopný vydělat na své potřeby a plnění svých snů. 
Jason se dotýká všech aktuálních a důležitých témat. Pozastavuje se například nad zdravou stravou, správným
cvičením a dýcháním, přičemž ovšem zůstává silným zastáncem selského rozumu. Je jisté, že nemůžeme být
všichni vegani, běžci, atleti nebo jogíni. Co jednomu vyhovuje, druhému může ublížit, a naopak. Proto je velmi
důležité zkoušet a objevovat nové cesty i poznávat lépe sebe sama a najít v každé oblasti takový směr, který nám
individuálně nejvíce vyhovuje. U toho však nesmíme zapomínat na to, že život se má hlavně žít, a to především 
s radostí. Tolikrát se dnes stává, že lidé berou zdravý životní styl tak vážně, že se z něj vytratí veškerá radost 
a zábava, a výsledek je přinejlepším nijaký, ne-li kontraproduktivní. 
Je třeba se smát, mít víru, navrátit se k přírodě, děkovat a být vděčný, nebát se cítit a milovat naplno a život oprav-
du prožívat, a ne ho přežít v zoufalém honu za majetkem a „úspěchem“, na jehož konci člověka čeká jen
vyčerpání, nemoci a hořkost v hrdle. 
Kniha je plná inspirativních příběhů a postřehů z autorova života, je psaná lehce, vtipně, a přesto nepostrádá
hloubku a moudrost, kterou přináší zkušenosti. Autorovi trvalo mnoho let, než našel své místo v životě, a jeho
slova jsou díky tomu plná lidskosti a pochopení, ale také inspirace a naděje v to, že se dá žít život naplno, 
v souladu s nadčasovými duchovními hodnotami a přírodou, jen se musíme umět zpomalit, utišit a dbát na svoje
tělo a duši stejnou měrou, jakou dbáme na svůj životopis a bankovní konto. 
Je nejvyšší čas na to, abychom se zastavili a začali si vytvářet krásný život, a ne jen třpytivý životopis.
Vázaná, 256 stran, 126 x 200 mm, 299 Kč, ISBN: 978-80-8111-450-2 

https://www.bux.cz/zivotni-pomoc-psychologie/zijte-jak-jsem-se-naucil-budovat-zivot-a-ne-zivotopis?searchToken=650beab5-7003-4200-a234-35080ecaab51&utm_source=CJ&utm_medium=affiliate&utm_campaign=8330974&utm_content=12855148
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Mircea Eliade
ŠAMANISMUS 
A ARCHAICKÉ TECHNIKY
EXTÁZE
Kniha pojednává o šamanismu a zasazuje jej do kontextu
obecné historie náboženství.

Chystá se

Vázaná, 440 stran, 498 Kč, ISBN:
978-80-257-2082-0, EAN: 9788025720820

https://www.kosmas.cz/knihy/227069/samanismus-a-archaicke-techniky-extaze/
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Pokud je nám známo, toto je první práce, která pojednává 
o šamanismu souhrnně a zároveň jej zasazuje do kontextu
obecné historie náboženství; už samo toto zjištění napovídá,
nakolik je neúplná a jaké nepřesnosti se v ní mohou objevit.
Autor přistupující k šamanismu z hlediska psychologa bude 
v pokušení chápat jej především jako projev duševna, které
se ocitlo v krizi nebo dokonce ve stavu regrese; zcela jistě jej
bude přirovnávat k jistým druhům iracionálního chování nebo
jej zařadí mezi duševní choroby typu hysterického nebo
epileptického. Vysvětlíme (viz dále), proč odkazování šaman-
ismu na úroveň jakési duševní choroby považujeme za
nepřijatelné. Na jednu (důležitou) okolnost však bude
psycholog vždy právem poukazovat: „povolání“ k tomu, aby
se někdo stal šamanem, podobně jako kterékoliv jiné ná-
boženské probuzení, se projevuje krizí, dočasným porušením
duševní rovnováhy budoucího šamana. Veškerá pozorování a
analýzy, které bylo možno v souvislosti s tím shromáždit, jsou
mimořádně vzácné – ukazují nám svým způsobem skutečné

odezvy v psychice samé, uvnitř toho, co jsme nazvali „dialek-
tikou hierofanií“ – zásadního oddělení profánního od
posvátného, a z něho vyplývající odtrženost od skutečnosti.
Sociolog se zase zabývá společenskou funkcí šamana,
kněze, kouzelníka – jeho bude zajímat původ kouzel, jejich
fungování ve společnosti, vztahy mezi vůdci náboženskými 
a politickými atp. Sociologická analýza mýtů o Prvním
šamanovi náležitě ukáže výjimečné postavení nejstarších
šamanů v některých archaických společnostech. Sociologii
šamanismu bude třeba teprve napsat a ta se zařadí k nej-
významnějším kapitolám obecné sociologie náboženství. 
Historik náboženství musí brát v úvahu všechny tyto výzkumy
a jejich výsledky – spolu s vlivy psychologickými, zjištěnými
příslušným odborníkem, vlivy sociologické v tom nejširším
slova smyslu zesilují konkrétní obsah – jak lidský, tak také
historický – materiálů, se kterými je mu dáno pracovat...

Z předmluvy:  Mircea Eliade, 
Paříž, březen 1946 – březen 1951
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Martin Hilský
MODERNISTÉ
Modernisté po-
jednávají o  čty-
řech klíčových
osobnostech mo-
derní anglické li-
teratury: 
o T. S. Eliotovi,
Jamesi Joyceovi,
Virginii Woolfové
a D. H. Lawren-
ceovi. Ve čtveřici
zasvěcených ese-
jí ukazuje Martin
Hilský, co jedno-
tliví autoři zname-
nali pro soudobý britský i světový literární kontext, jakým

způsobem se vymezovali vůči existující literární tradici a jak ji naopak rozvíjeli, 
a především: čím si stále získávají pozornost náročných čtenářů. Hilského výklad v sobě
přitom spojuje hlubokou vědeckou znalost tématu se stylistickou lehkostí a esejistickým
švihem, který je v českém psaní o literatuře ojedinělý. Když Modernisté vyšli poprvé, 
v roce 1995, vzbudili nefalšované kritické i čtenářské nadšení a jejich náklad byl brzy
rozebrán. Naše druhé, revidované vydání ukazuje, že kniha Martina Hilského dodnes
neztratila nic ze svého kouzla, že dodnes dokáže čtenářsky uchvátit i intelektuálně
inspirovat – stejně jako to dodnes dokážou díla pojednávaných modernistických velikánů.
Vázaná, 304 stran, 298 Kč, EAN: 9788025721933
Plánovaný termín vydání: 18. 7. 2017

https://www.kosmas.cz/knihy/219552/moderniste/

Constance Leisureová
LÁSKA V PROVENCE

Starobylá městečka, vinice, vůně
bylin, slunce a vítr. Působivý román
o lásce a pečlivě střežených tajem-
stvích vás vtáhne do spleti osudů
obyvatel dvou vesniček v malebné
Provence. V ovzduší zdánlivého ven-
kovského klidu se během sedmi
dekád odehrává mozaika příběhů, 
v nichž figuruje láska ve všech po-
dobách, láska dospívajícího mladí-
ka a vdané starší ženy, láska v pře-
dem domluveném sňatku arabské
dívky, manželské odchody a návra-
ty, láska ke krajině, která vás i z
velké dálky přiměje vrátit se zpět.

Překlad: Jana Koubová

Vázaná, 216 stran, 248 Kč, EAN: 9788025721285

Plánovaný termín vydání: 18. 7. 2017
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Fawaz A. Gerges
ISLÁMSKÝ STÁT 
Cesta k moci 
Jaké jsou kořeny vzniku Islámského
státu, jeho strategie a nečekaného
úspěchu?
Může se vzestup podobných skupin
opakovat?

Jeden z nejvýznamnějších světových
expertů na problematiku muslimského
extremismu, rodák z Libanonu vyučující
mezinárodní vztahy v Londýně, podává
zasvěcený a do hloubky jdoucí portrét
této zlověstné organizace. Počátky
islámského státu Gerges sleduje v chao-
su vyvolaném americkou invazí do Iráku
v roce 2003, popisuje, jak jej posílily
události kolem tzv. arabského jara a jak
dokázal převzít z rukou al-Káidy vůdčí
roli džihádistického hnutí.
Věnuje se hlavní postavě takzvaného
Islámského státu, Abú Bakru al-
Bagdádímu, jeho strategii a metodám
stejně jako základní komponentě úspě-
chu IS, vztahu mezi militantními dži-
hádisty a někdejšími důstojníky roz-
puštěné irácké armády Saddáma
Husajna. Ve světle dění v Iráku a Sýrii 
v posledních měsících vyznívají aktu-
álně autorova slova o tom, že i pokud
bude IS vojensky poražen, nepřestane
existovat. Pouze změní svou strategii 
a stáhne se do podzemí, kde bude čekat
na další šanci – tak jako al-Káida Ajmána
Zaváhirího, jež ostatně podle Gergese
časem opět získá na džihádistické
scéně dominanci. A další příležitost, ať
již pro Islámský stát či pro jiné skupiny,
pravděpodobně přijde, protože radikální
islamismus je dvojčetem politického
autoritářství a celkové krize politiky 
v arabském světě.

Přeložili Eva Křístková, Aleš Valenta 
a Jiří Zbořil
Vázaná, 320 stran, 145x205 mm, 
348 Kč, EAN: 9788074298103 

http://www.ivysehrad.cz/autor/gerges-a-fawaz/
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Fawaz A. Gerges, profesor blízkovýchodních vztahů
na London School of Economics. Narodil se v Bejrútu
v roce 1958, pochází z křesťanské rodiny. Aby unikl
konfliktu, který se v Libanonu rozhořel v roce 1975
a trval až do roku 1990, emigroval do Spojených států.
Vystudoval v Londýně a Oxfordu, vyučoval v Oxfordu,
na Harvardu a Columbijské univerzitě. Ve své badatel-
ské práci se zaměřuje na moderní politické a sociální
dějiny islámských zemí, sociální a náboženská hnutí
v islámských zemích (Muslimské bratrstvo), džihádi-
stický terorismus (al-Qá‘ida, tzv. Islámský stát).
Je autorem více než desítky knih o moderních dějinách
Blízkého východu, o arabském jaru, americké politice
vzhledem k muslimskému světu. Je autorem několika
oceňovaných prací o džihádistických skupinách, jejich
kořenech a strategii, vzájemných vztazích a nebezpečí,
které představují pro dnešní svět.
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Stefan Zimmer
(editor)

KELTOVÉ
Mýtus a realita

Putování po stopách keltského
dávnověku i ryzí současnosti
keltské kultury

Pro spoustu z nás představují Kel-
tové tajemstvím opředenou skupinu
kmenů, jejichž kultura, náboženství 
i způsob života byly a dodnes jsou
mnohými autory idealizovány a ro-
mantizovány. Každý například jistě
zná dobrodružství Asterixe a Obelixe
a dalších obyvatel odbojné galské
vesničky, toto zobrazení má nicméně
k realitě dosti daleko. Nabízená
kniha volí přístup opačný. Skupina
odborníků v ní dala pod vedením
věhlasného německého jazykovědce
a keltologa Stefana Zimmera dohro-
mady sérii příspěvků, jejichž cílem je
poskytnout běžnému čtenáři reálný
pohled na keltský svět, založený na
výsledcích moderních výzkumů.
Vedle historie, potažmo archeologie
se tvůrci zaměřují na problematiku 
a vývoj keltských jazyků a literatury,
náboženství, práva či folkloru, a tak
je tato kniha skutečně komplexním
obrazem lidí, jež v dávných dobách
obývali i naše území.

Vázaná., 256 stran, 165x235 mm, 
318 Kč, EAN: 9788074298066 

http://www.ivysehrad.cz/kniha/keltove-mytus-a-realita/

Zakoupit můžete zde

Ukáz
ka z

 knih
y 

na
 ná

sled
ujíc

í s
tra

ně

Stefan Zimmer (*1947) je německý jazykovědec,
keltolog a emeritní profesor na univerzitě v Bonnu. Již
od mládí se zajímá o indoevropskou jazykovědu, kterou
též v letech 1966 až 1972 na univerzitě ve Frankfurtu
nad Mohanem úspěšně vystudoval. V německém
akademickém prostředí rychle našel uplatnění 
a následně působil na své frankfurtské alma mater, na
Svobodné univerzitě Berlín, ale objevil se též jako
hostující výzkumný pracovník v Oxfordu (1992–1993)
nebo jako hostující profesor na Humboldtově univerzitě
v Berlíně (1994–1995). V roce 1995 byl jmenován profe-
sorem srovnávací indoevropské jazykovědy a keltských
studií na univerzitě v Bonnu, kde stabilně působil až do
svého odchodu do důchodu v roce 2011. Stefan Zimmer
stál rovněž u zrodu několika významných keltologických
sympozií a kongresů a v roce 2009 byl jedním ze
spoluzakladatelů Societas Europaea Celtologica
(Evropské keltologické společnosti). Zároveň je
členem redakčních rad několika renomovaných mezi-
národních odborných časopisů.
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Zprávy o počátečních úspěších italských Keltů v bojích
proti Římu se ve středomořském světě rychle roznesly.
Keltové už brzy sloužili jako žoldnéři v řeckých
vojskách, a tak například roku 368 př. Kr. bojoval kelt-
ský kontingent na straně Sparty proti Thébám. Zpráva
řeckého historika Xenofonta je prvním dokladem
keltské přítomnosti v Řecku. 
Mezitím byla v plném proudu i migrace keltských
kmenů na východ a jihovýchod. Současně se vstupem
do severní Itálie se Keltové asi kolem roku 400 př. Kr.
šířili ze svých původních sídel v jižním Německu a ve
Francii přes Čechy až do Maďarska. Odtud pronikali
dál na jih na území bývalé Jugoslávie, kde se asi 
v polovině 4. století př. Kr. úspěšně prosadili proti
domácím kmenům. Dobře známé je rovněž navázání
diplomatických vztahů s Alexandrem Velikým v roce
335 př. Kr. Když se král Makedonců Keltů tázal, čeho
se bojí ze všeho nejvíce, prý mu odpověděli, že ničeho,
leda snad toho, že jim spadne nebe na hlavu.
Současníci tehdy ovšem ještě nemohli tušit, že o ně-
kolik desetiletí později se Keltové pro Řecko stanou
vážnou hrozbou. 
Roku 280 př. Kr. vytáhlo několik keltských sborů
směrem na Řecko. Bojovou sílu barbarů poznali nejdříve
Makedonci. Jedna z prvních bitev skončila katastrofální
porážkou Řeků a smrtí krále Ptolemaia Kerauna. Když
Keltům ještě v létě téhož roku podlehlo další vojsko
vedené řeckým vojevůdcem Sosthénem, měli cestu do
centrálního Řecka volnou. Od této chvíle se pozornost
barbarů a jejich vůdce Brenna upírala na chrámové
poklady panhelénské svatyně v Delfách.
Mezitím se v Řecku utvořila široká fronta odporu proti
vetřelcům. Před Delfami bylo vítězné tažení Keltů
zastaveno, přičemž řeckým obráncům přišly na pomoc
nastupující zimní bouře. V panickém útěku a s četnými
ztrátami se Keltové stáhli zpět na sever. Historik
Pompeius Trogus o tom píše: 
„A tak se stalo, že z tak mocného vojska, jež se ještě
krátce předtím v důvěře ve svou sílu domnívalo, že 
i bohy může opovrhovat, nezbyl ani jeden na paměť
takové zkázy.“

O moc lépe se nevedlo ani druhému keltskému sboru,
který o něco později než Brennův směřoval na jihový-
chod k Helléspontu. Tam byl však roku 277 př. Kr.
rozdrcen Antigonem Gonatem, pozdějším vládcem
Makedonie. To, jak velkou hrůzu dokázali zatím Keltové
vyvolat také v řeckém světě, ukazuje nejlépe
skutečnost, že Antigonos byl posléze za své vítězství
nadšeně oslavován jako zachránce před keltským
nebezpečím. 
Zároveň započal vývoj, jenž měl vést k dlouhodobému
usazení Keltů na řeckém východě. Keltské kmeny
Tolistobogiové, Trokmové a Tektoságové se na žádost
bithýnského krále Níkoméda I. o vojenskou pomoc ještě

před rokem 278 př. Kr. přeplavili přes Dardanely 
a Bospor do Asie. Již předtím sloužili Keltové v různých
armádách jako žoldnéři. Jejich služba u Níkoméda však
byla co do způsobu i rozsahu nasazení na zcela jiné
úrovni. Tento příklad brzy následovali další. Na východě
i na západě středomořského prostoru nyní přibývali
Keltové jako žádaní žoldnéři. Theodor Mommsen je
právem označil za „skutečné lancknechty starověku“. 
Patrně z Níkodémovy iniciativy se Keltové usídlili 
v centrální Anatolii a časem se stalo zvykem nazývat
toto území po jeho nových obyvatelích Galatia (Galatie).
Postupem času se Keltové stali hotovou pohromou pro
sousední státy. Nespokojili se s tím, že se ve svých
nových domovech věnovali rolnictví a chovu dobytka
nebo že se nechávali najímat do vojsk nejrůznějších
vládců, nýbrž podnikali rozsáhlá kořistná tažení po okolí.
Místní obyvatelé si nezřídka raději vykupovali mír
pravidelnými tributy a dary, než aby se těm obávaným
barbarským hordám vojensky postavili. Livius například
píše: 

„Ale i tak nahnali tolik strachu všem kmenům bydlícím
za Taurem, že všechny poslouchaly jejich vlády bez
rozdílu, ty nejvzdálenější, i ty nejbližší… Poplatky
vymáhali v celé Malé Asii před Taurem, sami si však
zvolili za sídlo území kolem řeky Halys. Z jejich jména
šel takový děs, zvláště když se jejich počet rozmnožil
hojným potomstvem, že nakonec ani syrští králové se
nevzpírali odvádět jim poplatky.“

Caesarova tažení v Galii v letech 58 až 51 př. Kr.
(zjednodušeně)


