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Evropská politika
PETR FIALA, ONDŘEJ KRUTÍLEK, MARKÉTA PITROVÁ

Evropská unie

Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace
o Evropské unii v České republice, jejíž první dvě
vydání nechybí v žádné z odborných knihoven.
Autoři – renomovaní badatelé v oblasti evropské
politiky – seznamují čtenáře s historií evropské
ho integračního procesu, s vývojem, současnou
podobou a funkcemi jednotlivých evropských
institucí a s tím, ve kterých oblastech (politi
kách) a jakým způsobem Evropská unie půso
bí. Kniha je zdařilou kombinací politologické
analýzy a velkého množství informací. Formou
srozumitelně napsaného a přehledně členěného
textu nabízí kvalitního průvodce problematikou
Evropské unie. Publikace vychází ve třetím, ak
tualizovaném, výrazně rozšířeném a doplněném
vydání. Zahrnuje události až do konce roku 2017 a čtenáři v něm rovněž nalez
nou řadu nových dat, grafů, tabulek, schémat a infoboxů a navíc praktický jmen
ný a věcný rejstřík. Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studen
tům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale
také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací
o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu.
Třetí, aktualizované a rozšířené vydání, brož., formát B5, 992 str., 698 Kč

Klasikové společenských věd
VLADIMÍR ČERMÁK

Otázka demokracie I.–V.

Souborné vydání celoživotního díla originálního
českého politického filosofa Vladimíra Čermá
ka. Vydání zahrnuje všech pět dílů Otázky demokracie (Demokracie a totalitarismus; Člověk;
Společnost a stát; Hodnoty, normy a instituce;
Funkce demokracie). Čermák svým myšlením
navazuje na Masarykovo pojetí humanitní de
mokracie, v němž sjednocuje přístupy politolo
gické, filosofické a sociologické. Demokracie mu
není pouhým politickým uspořádáním, ale spíše
Tocquevillovým stavem společnosti. S předmlu
vou Petra Fialy. 
Dva svazky formátu B5 v plátěné vazbě se zlatou
ražbou, v ochranném pouzdře, celkem 1408 str., 998 Kč

3

Připravujeme
RIO PREISNER

Kritika totalitarismu

Kompletní vydání základního díla křesťanského germanisty, teatrologa, filozofa
a básníka žijícího od roku 1968 v exilu ve Spojených státech, jednoho z nej
významnějších českých konzervativních myslitelů a kritiků moderny, který se
může zařadit po bok E. Voegelinovi, H. Arendtové a R. Aronovi. Text knihy je
prezentací rukopisu, který ve dvou svazcích (Kritika totalitarismu a Česká existence) obsahuje Preisnerova pozůstalost. Vydání doplňuje a zpřesňuje všechna
předchozí vydání (KA Řím a Rozmluvy), přináší řadu důležitých fragmentů
a aktualizuje dílo této výjimečné osobnosti. Knihu připravil k vydání Jiří Hanuš,
který je také autorem obsáhlé předmluvy, jež rozkrývá Preisnerovu metodu prá
ce i jeho základní filozofická východiska (kritika gnóze, moderní gnozeologie
a myšlení G. F. Hegela a K. Marxe).
Váz., formát B5, asi 900 str.

Historie
ERNST NOLTE

Islamismus

Třetí radikální hnutí odporu
Tato kniha představuje islamismus jako třetí
velkou ideologii – po ruském bolševismu a ně
meckém nacionálním socialismu –, která se staví
do odporu vůči modernitě, liberální demokracii,
svobodné tržní ekonomice a západnímu indivi
dualismu. Autor sleduje dějiny novodobého po
litického islámu od 19. století do teroristického
útoku na New York v roce 2001 a ukazuje, jaký
mi cestami se ubírala jeho radikalizace ve vztahu
k Západu. Srovnání s fašismem a komunismem
umožňuje nahlédnout „revolučně konzerva
tivní“ povahu islamismu a lépe porozumět jak
oněm dvěma hnutím odporu, s nimiž se Západ
musel potýkat ve 20. století, tak i tomu třetímu,
islamistickému, s nímž je konfrontován v sou
časnosti. Ernst Nolte (1923–2016), německý fi
losof a historik, ve svém díle analyzoval totalitní
režimy 20. století. Napsal mimo jiné knihy Fašismus ve své epoše (1963, česky 1998) a Marxismus a průmyslová revoluce (1983).
Váz., 272 str., 348 Kč
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A. James Gregor

Totalitarismus a politické náboženství

Intelektuální historie
Totalitární systémy, které se zrodily ve 20. století, se pre
zentovaly jako sekulární, ve skutečnosti však tyto systé
my – marxismus, fašismus a národní socialismus – fun
govaly jako svého druhu náboženství. Autor nabízí jedi
nečný vhled do různých forem totalitarismů a pokouší
se objasnit ideje, které ve dvacátém století inspirovaly
mnohé lidi a přesvědčily je, aby žili, pracovali, obětovali
se, byli poslušní, bojovali a umírali v jejich službách.
Váz., 372 str., 398 Kč

STANISLAVA VODIČKOVÁ

Uzavírám vás do svého srdce

Životopis Josefa kardinála Berana
Výpravná, čtivě napsaná publikace se věnuje osudu kar
dinála Berana v kontextu moderních dějin 20. století.
Přibližuje ho jako člověka pevně ukotveného v křes
ťanských hodnotách, který vzdoroval dvěma totalitním
režimům – v době nacistické okupace se stal vězněm
v koncentračním táboře Dachau a v době komunistické
ho režimu prošel postupně „domácím vězením“, čtrnác
tiletou internací pod dohledem StB a nakonec vyhoš
těním z vlasti bez možnosti návratu. Beranovy životní
etapy jsou v knize doplněny množstvím dobových foto
grafií a archiválií.
Druhé, doplněné vydání, váz., 416 str., 498 Kč

FRANÇOIS HARTOG

Věřit v dějiny

Kniha se zabývá historickým vědomím. Hlavní otáz
ka, kterou si François Hartog klade, zní takto: Jaké je
vlastně naše dnešní historické vědomí? Nikoli snad jen
vědomí profesionálních historiků, nýbrž kohokoli, do
slova všech našich současníků, ať se minulostí zaobírají,
anebo jsou jen příležitostně konfrontováni s jejím při
pomenutím. Jaké je tedy naše historické vědomí, jak ho
vnímáme, jak ho chápeme, čím ho eventuálně (vědomě
a nevědomě) nahrazujeme? A jak rozumíme své přítom
nosti a jak vidíme svou budoucnost? Hartogova kniha je
určena nejen historikům a studentům historie, ale všem,
kdo přemýšlejí o dějinách i současnosti v perspektivě
humanitních a společenských věd.
Váz., 216 str., 269 Kč
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Připravujeme
CHRISTOPHER ALAN BAYLY

Zrod moderního světa 1780–1914

Vlivná a oceňovaná práce britského historika
pojednává o tzv. dlouhém 19. století v globální
perspektivě. Autor ukazuje, jaký vliv měly udá
losti v Asii, Africe a Jižní Americe na evrop
ské a americké dějiny. A naopak, jaký dominový
efekt měly krize jako evropské revoluce nebo
americká občanská válka ve zbytku světa. Kni
ha neponechává stranou žádné z velkých témat
19. století, kterými jsou např. vznik moderního
státu, industrializace, liberalismus, socialismus,
imperialismus nebo růst světových náboženství.
Je mimořádným počinem autora, že zachytil
„zrod moderního světa“ nikoli jako něco, co ně
kteří lidé způsobili jiným, znevýhodněným nebo méně schopným, nýbrž jako
řadu transformací, na nichž se podílela většina obyvatel světa a k nimž přispěla
ne jako pouhé trpné objekty nebo oběti úspěchu jiných, ale jako aktivní, nezá
vislí a tvořiví činitelé. Bayly toho nedosáhl proklamováním jednoduchého nebo
zjednodušujícího vzorce, a už vůbec ne zplošťováním charakteru a vlastností po
pulací, kultur a generací do šedé masy univerzálních „trendů“, ale přesným a ne
stranným popisem neobyčejného záběru lidských činů, představ a proměn. Jedná
se skutečně o historii moderního světa v té nejlepší podobě.
Váz., B5, 592 str., 498 Kč

Marek Šmíd

Vatikán a české země v letech 1914–1918

Obsáhlá monografie se zabývá politicko‑náboženskými dějinami českých zemí
v období první světové války, s důrazem na situaci domácího katolického tábora.
Zasazuje náboženské poměry v zemi do kontextu válečných operací a poukazuje
na jejich provázanost s vývojem v západní Evropě. Značnou pozornost věnuje
proměnám duchovního klimatu v českých zemích a změnám na biskupských
stolcích v roce 1916, k nimž docházelo na základě intervence Vídně. Sleduje
zejména Masarykovu, Benešovu a Štefánikovu snahu seznámit se svými plány
i církevní představitele Svatého stolce, jejichž podpora zůstává z mnoha ohledů
klíčová. Líčení je vyváženo pohledem na americké katolíky českého původu
a jejich politické aktivity, naše krajany v zahraničí i náboženský aspekt mezi le
gionáři. Monografie vychází z rozsáhlých fondů vatikánských a českých archivů,
které konfrontuje s domácí a zahraniční literaturou. Její součástí je i výběrová
kritická edice významných vatikánských dokumentů v českém překladu. 
Váz., asi 400 str.
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Kultura
IVANA RYČLOVÁ

Zvolili svobodu

Napříč osudy tvůrců vzdorujících sovětské moci
Třetí část autorčina cyklu mapujícího osudy
tvůrců ruské kultury 20. století. Obsahuje esejis
tické portréty spisovatelů a básníků A. Achma
tovové, A. Tvardovského, J. Daniela, A. Marčen
ka, S. Dovlatova, režiséra J. Ljubimova a drama
tika a scenáristy A. Galiče. S výjimkou básnířky
A. Achmatovové se do životních cest tvůrců
promítly i jejich odmítavé postoje k okupaci
Československa. Publikace se snaží přístupnou
formou oslovit co nejširší okruh čtenářů a podat
aktuální pohled na ruskou kulturu 20. století.
Váz., formát 200x192 mm, 240 str., 369 Kč

Jiří Hanuš (ed.)

Kritik moderního světa

Rio Preisner (1925–2007)
Publikace přináší texty jak renomovaných českých
historiků, politologů a literárních historiků, tak
vzpomínky pamětníků. K příspěvkům S. Balíka,
J. Hanuše, R. Jocha, Ch. Kraszewského, J. Mun
zara, M. Nováka, J. Suka, P. Švandy a A. Tom
ského je přičleněno několika dosud nepubliko
vaných nebo méně známých Preisnerových děl.
Preisner celý život zůstal kritikem komunistické
moci, konzervativním myslitelem zdůrazňujícím
zásadní význam křesťanství v osobním životě i ve
společnosti. 
Brož., 316 str., 269 Kč
JIŘÍ HANUŠ, JIŘÍ SUK (eds.)

Exilová kniha mého srdce

Editoři dali autorům (spisovatelům, historikům,
sociálním a literárním vědcům, filozofům i žur
nalistům) toto zadání: napsat kratší a čtivý esej,
vystihnout přitom obsahový a estetický přínos
zvoleného titulu s cílem připomenout současným,
zvláště mladým čtenářům autory a jejich díla bez
ohledu na omezení ideového charakteru. Zdůraz
něn je osobní aspekt, jak je to ostatně u tohoto
žánru obvyklé, čímž vznikl soubor, který jistě vy
volá čtenářský zájem.
Brož., 164 str., 198 Kč
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JIŘÍ HANUŠ

Válka světů

Eseje, úvahy, glosy
Pod názvem Válka světů se skrývají eseje, úvahy
a glosy, většinou publikované v časopise Kontexty, v Lidových novinách a na portálu Pravý břeh
v letech 2013–2017. Autor se v nich věnuje lite
ratuře, náboženství a politice, tedy svým koníč
kům. V oblasti literární aktualizuje významné
romány 19. a 20. století, v oblasti náboženské
ironizuje nepochopení základních křesťanských
hodnot, v oblasti politické obhajuje konzer
vativní a klasicky liberální pohled na člověka
a svět. Život je podle něj slzavé údolí, do které
ho však kanou i krůpěje Božího milosrdenství.

Brož., 350 str., 298 Kč
PAVEL HOŠEK

Evangelium podle Jaroslava Foglara

Originální a čtivě napsaná kniha představu
je „fenomén Foglar“ z náboženského hlediska.
Rozebírá nejen vlivy indiánského totemismu
a římskokatolické spirituality, ale i tajné vont
ské rituály, extatické stavy vyvolané nádherou
přírody, posvátná místa a časy, klubovní rituály,
úlohu dobra, pravdy a krásy ve foglarovských vy
právěních. Autorovi, který se důkladně seznámil
s literárním a organizačním dílem Jaroslava Fo
glara, jde především o působení a odezvu tohoto
díla u čtenářů. Podle Pavla Hoška je neodmys
litelným způsobem svázáno s jeho mnohovrs
tevnatým působením na děti a mládež, jedná se
tudíž o symbolické univerzum, o návod k celis
tvému způsobu života. Nejde pouze o nějakou
volnočasovou aktivitu. Fenomén Foglar vyplnil
imaginaci i konkrétní činnost několika mladých
generací, což nemá v české kultuře obdoby.
Dotisk, brož., 204 str., 198 Kč
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Pavel Hošek

Je to náš příběh

Teologický esej o vlastenectví
a křesťanských hodnotách české kultury
Tato knížka pojednává o vlastenectví. Jen má
lokteré téma vzbuzuje v současné době v čes
ké společnosti tolik emocí a sporů. Tváří v tvář
výzvám dnešního světa nabyla slova jako vlast
a národ, domov a tradice nové a nebývalé ozvuč
nosti. V překotném tempu změn a v silovém
poli globálních ohrožení se s novou naléhavostí
ozývá otázka české národní a kulturní identity.
A právě v této souvislosti často zaznívá odkaz na
dříve opomíjené křesťanské hodnoty naší kultu
ry. Oživení vlasteneckých citů a postojů jde ruku
v ruce s připomínáním křesťanského kulturní
ho dědictví českého národa. A to je důvod, proč
vznikla tato kniha. Teolog a religionista Pavel
Hošek v ní nabízí biblické a teologické souřad
nice odpovědného přemýšlení nad aktuálními
tématy, jako jsou šťastné i neblahé podoby lás
ky k vlasti a národu a také předávání národních
tradic nastupujícím generacím českých dětí, to
vše s ohledem na obnovený zájem o křesťanské
hodnoty naší kultury.
Brož., 204 str., 198 Kč
Připravujeme
PAVEL HOŠEK

Evangelium lesní moudrosti

Duchovní poselství zakladatele skautingu E. T. Setona
Americký spisovatel E. T. Seton je známý jako spoluzakladatel skautského hnutí
a hnutí lesní moudrosti, a také jako autor dobrodružných knih pro mládež (ze
jména slavných románů Dva divoši a Rolf zálesák). Mnozí jej znají jako autora
povídek z prostředí divoké přírody, jejichž hlavními postavami jsou zvířata (Děti
divočiny, Divoké děti pustin, Král vlků atd.). Méně známý je Seton jako filosof
a duchovní učitel. Přitom základním východiskem jeho celoživotního díla byla
svébytná duchovní filosofie, ke které v průběhu svého myšlenkového zrání do
spěl. Předávání a šíření tohoto učení se postupně stalo jeho životním posláním.
Kniha Evangelium lesní moudrosti je věnována právě Setonově pozoruhodné du
chovní filosofii. Známý autor Pavel Hošek, religionista a teolog, napsal další
knihu, která se dívá novýma očima na klasické autory. Po Foglarovi (Evangelium
podle Jaroslava Foglara) přichází na řadu právě E. T. Seton.
Brož., asi 200 str.
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Teologie
Pavel Ambros

Křesťanský Východ a Západ:
inkulturace a interkulturace

Kniha uvádí do současné teologické diskuse o vztahu
mezi křesťanským Východem a Západem a ukazuje jeho
nejdůležitější souřadnice. Úmyslně není přetížena fakto
grafickými údaji, které jsou i v českém prostředí dostup
né. Vysvětluje čtenáři průběh rozdělení a jeho příčiny,
které měly teologické kořeny. Hlavním záměrem knihy
je interpretovat jednotu a rozdílnost tradic křesťanského
Východu a Západu jako vztah interkulturace a inkultura
ce tradice. Nechybí ani krátký pohled na cyrilometoděj
skou otázku a přínos českých jezuitů nové doby k recepci
tradic křesťanského Východu.
Brož., 320 str., 298 Kč
pavel kopeček

Liturgické hnutí v českých zemích
a pokoncilní reforma

Kniha v celosvětovém kontextu života církve představu
je české liturgické hnutí, jak se formovalo od 19. století.
Pozornost je soustředěna na průběh liturgické obnovy
po II. vatikánském koncilu, která v našich zemích pro
bíhala v odlišném církevně-politickém klimatu. Autor
poukazuje i na význam pokoncilní liturgické reformy
a dokládá, že ji nelze redukovat jen na vydání nových
liturgických knih a jejich překlad do národních jazyků.

Brož., 400 str., 398 Kč
Fabrice hadjadj

Jak dnes mluvit o Bohu?
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Evangelizační anti‑pomůcka
Může se člověk o Bohu bavit jako o všem ostatním?
Je možné napřed mluvit o výsledcích Ligy mistrů, pak
o Bohu a nakonec o předpovědi počasí? Je opravdu
o mnoho lepší na toto téma diskutovat učeně, udělat
z Boha krásný teologický pojem a pojednávat o něm ve
filozofických kontextech? Je vůbec člověk, který právě
řekl něco každodenního, užitečného nebo smyslného,
schopen týmiž ústy říci něco, co se týká Boha? Co vlastně
toto slovo ve větě představuje? Lze třemi obyčejnými pís
menky obsáhnout nekonečno a to, co nás přesahuje? Jak
mluví o Bohu fundamentalista a jak ateista, jak agnostik
a jak křesťan? 
Dotisk, brož., 152 str., 198 Kč

Připravujeme
VOJTĚCH SVOBODA

Sport jako teologická výzva

Existuje souvislost mezi sportem a duchovním životem člověka? Autor této kni
hy ukazuje, že taková souvislost existuje, a podrobně zkoumá, jakými způsoby se
mohou tyto dvě zdánlivě naprosto odlišné oblasti prolínat. Vychází z rituálního
původu pohybových disciplín u předkřesťanských kultur, zejména řecké a řím
ské, a seznamuje čtenáře s tím, jak byly tyto aktivity hodnoceny starocírkevní
mi autoritami. Konkrétní poznatky pak zasazuje do současné teologie sportu,
v níž se vede diskuse o možném transcendentálním rozměru sportu a jeho místě
v duchovním životě moderního člověka. Kniha odráží autorův celoživotní zájem
o pohybové aktivity a reflektuje i jeho vlastní zkušenosti se stavy změněného
vědomí, které prožil při sportovních výkonech.
Brož., 292 str.
KAREL ŠIMR

Trojí diakonie

Kniha se pokouší přispět k teoretickému ukotvení diakonie jako křesťansky
orientované praxe pomáhání v moderní společnosti. Shrnuje současnou diskusi
k tématu zejména v německy mluvící oblasti, vychází přitom ovšem ze specificky
českého kontextu. Základ pro reflexi tvoří „trojnožka diakonie“ v Českobratrské
církvi evangelické v podobě Diakonie ČCE, křesťanské služby a diakonátu. Jako
metodologické východisko byla zvolena teorie sociálních systémů, vypracova
ná Niklasem Luhmannem, která umožňuje diferencovaně popsat mnohoroz
měrnou skutečnost křesťanského pomáhajícího jednání v jeho dějinném vývo
ji i v současnosti. Základním východiskem studie přitom zůstává perspektiva
teologická.
Brož., asi 220 str.
IVANA NOBLE

Po Božích stopách

Kniha podává náčrt některých hlavních témat a přístupů současné katolické,
pravoslavné a protestantské teologie. Rozebírá vztah mezi teologií jako vědou
a jako duchovní cestou, mezi Božím zjevením a Božím tajemstvím. Zabývá se
otázkami, co je pro křesťana autoritativní tradicí, a co má dělat, když se nároky
této tradice staví proti jeho zkušenosti či proti jeho svědomí, nebo dokonce když
nároky tradice staví jednoho člověka proti druhému. Dokládá, že naše interpre
tace tradice i zkušenosti je vždycky dítětem své doby, že z kultury, v níž vzniká,
přebírá hodnoty a vzorce myšlení, ať už s nimi souhlasí, nebo s nimi polemizuje.
Noble ale zároveň stopuje způsoby, kterými věřící lidé ukazovali a ukazují, že
Boží řeč, která na sebe bere náš čas a prostor, na ně nemůže být redukována.
Druhé, opravené vydání, brož., asi 320 str.
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Fabrice hadjadj

Když je všechno na cestě ke zkáze

Úvahy o konci a cíli kultury a modernity
Brilantní a velice čtivé teologické úvahy o kon
ci moderní doby a její víry v pokrok a světlé
zítřky. Autor si všímá různých aspektů úpadku
a ohrožení lidskosti člověka a společnosti, které
jsou způsobeny např. digitálními technologiemi
nebo různými ideologiemi (třeba hlubinně eko
logickou, která si přeje vyhynutí druhu homo
sapiens, nebo nábožensky fundamentalistickou,
která chce svět násilně uspořádat podle různých
svatých knih). Oproti jiným autorům, kteří také
píšou na téma „stará dobrá Francie je pryč a již
se nevrátí“, ovšem ukazuje i naději pro čas pří
tomný i budoucí, a to naději zakotvenou v au
tentickém křesťanství, které hájí lidskost, i když
se to může zdát naivní a marné. Kniha připomí
ná, že apokalypsa, a třeba i konec světa nejsou
pro křesťany tím, co by je mělo znepokojovat,
a že mají dál pracovat, modlit se a starat se pře
devším o to, jakými jsou lidmi. Předmluvu pro
české vydání napsal Marek Orko Vácha.
Brož., asi 172 str.

Quaestiones quodlibetales
Marek Šmíd

Vatikán a první světová válka

12

Proměny zahraniční politiky Svatého stolce
v letech 1914–1918
Kniha rekonstruuje, analyzuje a popisuje aktivi
ty vatikánských kruhů na počátku první světové
války, v jejím průběhu i na jejím konci, sledu
je eskalaci světového konfliktu, vztahy Svatého
stolce k jednotlivým světovým mocnostem, pa
pežovy mírové návrhy i jeho odsudky nekoneč
ného vraždění. Přibližuje příběhy významných
osobností římské kurie i proměny politicko
‑náboženských souvislostí, které měly bezpo
chyby vliv na rozhodování samotného Svatého
stolce. Výsledkem je poměrně plastický obraz
aktivit Benedikta XV. a jeho státního sekretáře
Pietra Gasparriho, kteří se mírovými prostředky
snažili bránit nesmyslnému krveprolévání.
Dotisk, brož., 128 str., 149 Kč

VÍT HORÁK

Společnost jako otázka

Hermeneutický pohled na sociologii
Autor se táže, jak chápat sociologii v současné „pozd
ní“ době, přičemž se nepřiklání ani k postmodernímu
relativismu, ani k obhajobě vědeckého charakteru so
ciologie. Volí třetí cestu: na základě filosofické herme
neutiky H.‑G. Gadamera se snaží sociologii určit jako
humanitní disciplínu. Využívá gadamerovské koncepty
jako hermeneutický kruh, dialektiku otázky a odpovědi,
sensus communis, tradici, dějinnost rozumění a ukazuje,
jakým způsobem se jejich prostřednictvím dá rozumět
předmětu sociologie i její epistemologii. Umožňuje tím
pochopit, proč současná sociologie tak nutkavě hledá
označení soudobé společnosti, proč se stále vyrovnává
s vlastní minulostí (diskuse o postmoderně, obraty v so
ciologii) a proč se tříští do mnoha drobných témat.
Brož., 200 str., 198 Kč

Připravujeme
Adam Vaňhara

Nietzscheho zapomenutý bratr

Lev Borský a jeho alternativní legenda
o vzniku Československa
Kniha nabízí pohled na zapomenutého člově
ka, jehož život a dílo byly mimořádné a vpravdě
osudové. Tvrzení, že v bohatě zdokumentova
ném období, jakým minulé století bezespo
ru bylo, můžeme ještě stále nalézt oslnivý zjev,
jehož originální myšlenková východiska a po
zoruhodné životní peripetie naplňují údivem,
může znít jako troufalost. Nicméně obraz autora
alternativní legendy o vzniku Československa,
svérázné biosofické filosofie a machiavelistic
kých koncepcí o vedení státu, jímž byl prozíravý
radikální myslitel, politik, odbojář, novinář, ne
smiřitelný odpůrce T. G. Masaryka a mimo jiné
také první čs. diplomatický zástupce v Itálii, ta
kovým skutečně je. Nad jiné vyniká i svou tragi
kou, neboť židovská krev, jež mu znemožňovala
politické ambice a případné uplatnění nesmlou
vavě zastávaných myšlenkových zásad, a kterou
chápal jako svou životní pohromu, se mu osud
nou vskutku stala, avšak mnohem děsivěji, než
mohl předpokládat.
Brož., 236 str., 229 Kč
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Evropské myšlenkové dědictví
RÉMI BRAGUE

Podstata člověka

O ohrožení lidské legitimity
O tom, že je člověk jakožto biologický druh
ohrožen, není pochyb: tři největší hrozby před
stavují zbraně hromadného ničení, znečišťování
životního prostředí a demografické vymírání.
Ohrožení pro člověka však přichází i z oblas
ti myšlení. V jakém smyslu? Na to se pokouší
Rémi Brague odpovědět v této knize tím, že se
podrobně věnuje myšlence humanismu a jejím
proměnám. Ukazuje, že idea humanismu, která
měla legitimizovat hodnotu člověka a lidství, se
ve 20. století vyprázdnila, nebo se dokonce obrá
tila proti člověku, a že modernímu (ateistickému)
myšlení scházejí argumenty pro ospravedlnění
lidské existence. Proti vyprázdněnému humanis
mu staví autor myšlenkovou alternativu, která
vychází z řecké filosofie a biblické antropologie.
Brož., 192 str., 198 Kč

Etika
Arno Anzenbacher

Křesťanská sociální etika

Úvod a principy
V knize podává autor systematický přehled sociální eti
ky z perspektivy křesťanské filosofie a morální teologie.
Po úvodním vysvětlení a vymezení pojmů sociální eti
ky a křesťanské sociální etiky se Anzenbacher věnuje
politickým a sociálním aspektům společenského vývo
je v moderní době a seznamuje čtenáře s rozmanitými
podobami sociálně filosofických koncepcí. Do tohoto
kontextu pak zasazuje výklad o vývoji katolické sociální
nauky a neopomene pojednat o specifikách sociální eti
ky evangelické. Nakonec je podán zevrubný filosofický
výklad klíčových principů křesťanské sociální etiky, které
shrnují pojmy personalita, solidarita a subsidiarita. Dru
hé české vydání je doplněno doslovem Jindřicha Šrajera,
vedoucího Pracovní skupiny pro sociální otázky ČBK,
který shrnuje vývoj křesťanské sociální etiky v posledních
dvaceti letech, jež uplynuly od původního vydání knihy.
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Brož., formát B5, 272 str., 298 Kč

Politika a společnost
Darius KarŁowicz

Neokopírovaná budoucnost

Kniha současného polského filosofa zahrnuje
výbor esejů, úvah a rozhovorů z období posled
ních patnácti let určený českým čtenářům. Au
tor stál v roce 2003 spolu s Markem Cichoc
kým u zrodu významného časopisu Teologia
Polityczna. Podle dramatika Antoniho Libery
je autorovou obrovskou předností právě znalost
dějin a filosofie. Chápe naši dobu jako výsled
nici působení různých sil na pozadí v podstatě
několika tisíc let. Druhou předností Karłowic
zova psaní je to, že svou sokratovskou metodou
dokáže čtenáře strhnout od prvních vět. Začíná
od věcí, zdálo by se, obyčejných, převzatých ze
zpráv nebo z titulků novin. A náhle se ukazuje,
že ony věci, jimiž právě žijeme, mají své kořeny
velice hluboko v dějinách.
Brož., 208 str., 198 Kč
Krzysztof Koehler, Michał
Łuczewski, Paweł Milcarek,
Paweł Rojek

Pánbíčkáři

Odkud se vzal polský katolicismus?
Když se řekne Polsko, první asociací českého
čtenáře je katolicismus. Jak a kdy došlo k tak
úzkému propojení národa a náboženství? Kni
ha Pánbíčkáři. Odkud se vzal polský katolicismus?
se pokouší najít na tuto otázku odpověď. Ne
spokojuje se přitom s jednoduchými stereotypy.
Čtveřice renomovaných autorů zkoumá tento
fenomén z historické, sociologické a filosofic
ké perspektivy. Neopomíjí zásadní historické
milníky tisíciletého vývoje křesťanství v Polsku,
hlavní pozornost však překvapivě věnuje moder
ním idejím a relativně nedávným společensko
‑politickým fenoménům, které tvoří současnou
podobu polské kultury a národní identity.
Dotisk, brož., 192 str., 198 Kč
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Připravujeme
JOSEF MLEJNEK jr.

Boj o svatého Vladimíra

Křesťanství a nacionalismus ve východní Evropě
v zápase o ukrajinskou autokefalitu
Zápas o uznání autokefality neboli nezávislosti na Moskvě pro ukrajinskou pra
voslavnou církev v žádném případě nebyl a není jevem pouze církevním nebo
jenom náboženským. Týká se národních identit i politiky, ba geopolitiky v celém
východoevropském prostoru, odráží se v něm přítomnost i minulost. Minulost
někdy hodně vzdálená, ze sklonku desátého století, neboť kořen sporu spočí
vá v odlišných interpretacích christianizace Kyjevské Rusi včetně osoby knížete
Vladimíra I. Publikace přinese detailnější rozbor zejména ukrajinské náboženské
i politicko‑náboženské a církevní scény, hlavních aktérů, jejich koncepcí i vizí.
Brož., asi 200 str.

JOSEF MLEJNEK jr.

Kráska a zvíře

Historické a kulturní kořeny současné ukrajinské politiky
Kniha se zaměřuje na rozporuplné historické, kulturní i náboženské kořeny
a tradice současné Ukrajiny, na to, jak se promítají v jejím společenském a poli
tickém životě. Název v prvním plánu odkazuje k prezidentským volbám 2010,
kdy novináři tehdejší souboj Julie Tymošenkové s Viktorem Janukovyčem často
charakterizovali pomocí titulu známé francouzské pohádky. Nicméně má hlub
ší význam, neboť ho lze vnímat jako metaforu samotného ukrajinského histo
rického osudu, v němž se snoubí krása, vzdor a hrdinství s tragédií, temnotou
a krutostí. Kniha je určena širší kulturní veřejnosti, s cílem napomoci orientaci
ve složitých a nepřehledných ukrajinských poměrech.
Brož., asi 300 str.
Vojtěch Belling

Smrt suveréna

Monografie se zaobírá otázkou, nakolik jsou pojmy státu, státnosti a suverenity
odsouzeny k zániku v kontextu procesů proměny, kterými procházejí současné
společnosti a politické systémy. Ukazuje, že odpověď na tuto otázku vyplývá
z toho, jaký obsah je těmto pojmům přisuzován, což navazuje na to, jakým způ
sobem je jednotlivými aktéry konstruován obraz sociální reality. Pojmy státu
a suverenity byly od počátku spojeny s určitým způsobem vnímání této reality
typickým pro éru modernity. Jejich současné zpochybňování není ani tolik výra
zem proměny „objektivní“ reality jako takové, jak se někdy zdá, nýbrž proměny
jejího vnímání a rozšířením alternativních konceptů. Kniha ukazuje, v jakém
myšlenkovém kontextu jsou tyto koncepty zakotveny a s jakými konsekven
cemi jsou spojeny. Zároveň se podrobně zabývá otázkou, nakolik nadnárodní
integrace zpochybňuje relevanci pojmů státu a suverenity. V neposlední řadě se
zaobírá problematikou výjimečného stavu jako ultimátního nástroje zachování
státnosti tváří v tvář jejímu ohrožení.
Váz., asi 350 str.
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Politologická řada
Kateřina Tvrdá

Vnitřní bezpečnostní sbory
a zpravodajské služby ve střední Evropě

Mapování proměn vnitřního bezpečnostního pole
na případech České republiky, Maďarska, Polska
a Slovenska
Kniha souhrnně představuje vývoj bezpečnostních sbo
rů a zpravodajských služeb ve střední Evropě od roku
1989 až dodnes. Zejména zachycuje změny v pravomo
cích přijatých v éře boje proti terorismu a uprchlické
krize v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku.
Brož., 274 str., 248 Kč

Josef Koudelka

Imigrace a liberalismus

Dopady migrace, teorie a možná řešení
Publikace se věnuje aktuálnímu tématu imigrace a její
regulace. Zvláštní pozornost je věnována myšlence, že
lidé migrují především proto, že jsou chudí a pronásle
dovaní. Argumentace uvedená v této knize vede autora
k přesvědčení, že svobodná migrace bez omezení není
možná. Pokud se tedy imigrant rozhodne migrovat dob
rovolně, stát není povinen jej přijmout. Státy by ovšem
měly skutečně pronásledovaným lidem pomáhat v co
největší míře, protože pokud tito lidé přijati nebudou,
mohou být ohroženi na životě. Kniha také přiblíží ději
ny myšlení o migraci i současné debaty vedené na toto
téma. 
Brož., 220 str., 198 Kč
Pavel Maškarinec

Kvalita demokracie v Mongolsku

Kniha se se zaměřuje na jedno z aktuálních témat vý
zkumu demokratizace, jímž je výzkum kvality demo
kracie, a podrobně analyzuje vývoj kvality demokracie
v Mongolsku – jedné ze zemí tzv. třetí vlny demokrati
zace – od přechodu k demokracii v roce 1990 do sou
časnosti. Práce vychází z teze, že při hodnocení kvality
demokracie sehrává hlavní roli analýza institucí a me
chanismů reprezentativní demokracie, tedy procedurál
ní koncepce demokracie a pohled na demokracii jako
politický systém poskytující občanům legální příležitos
ti k participaci a soutěžení. 
Brož., 480 str., 349 Kč
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Michal Pink

Teritoriální homogenita a heterogenita
českých senátních voleb 1996–2016

Kniha podrobně sleduje volby do horní komory českého
parlamentu – Senátu. Cílem je popsat volební podpory
jednotlivých kandidátů a politických stran prostřednic
tvím indexu volební shody s ohledem na historické čle
nění České republiky. Analyzovány jsou výsledky první
ho a druhého kola v rámci popsaných oblastí. Mimoto je
provedeno několik srovnání prostřednictvím typologie
volebních obvodů (z pohledu vítěze). Podpora klíčových
kandidátů je zhodnocena i pomocí několika dalších in
dikátorů odvozených z teorie konfliktních linií. Nechybí
ani zmínka o nově nastoupeném trendu podpory popu
listických stran.
Brož., 224 str., 198 Kč
Petr Jurek, David Šanc, Ladislav
Cabada, Pavel Hlaváček, Michal Kubát,
Sandra Štollová, Jiří Zákravský

Politika nejmenších evropských států

Kniha se věnuje tématu, které je v oblasti politologic
kého výzkumu do značné míry marginální. Nicméně
domníváme se, že studium politiky nejmenších evrop
ských států s demokratickými formami vládnutí má
potenciál přinést výsledky, jež dají vyniknout některým
skutečnostem či vztahům, které zůstávají při kompara
tivní analýze politických systémů „standardních“ států
nevýrazné či bez povšimnutí. To činí nejmenší evropské
státy pozoruhodnými nejen z perspektivy politické vědy.
Brož., 256 str., 239 Kč

Připravujeme
Astrid Lorenzová, Hana Formánková a kol.

Politický systém Česka

Politologický sborník uznávaných evropských odborníků se ve dvanácti kapi
tolách věnuje českému politickému systému, společnosti, politickým stranám,
médiím i vybraným politikám. Zaměřuje se na jejich klíčové rysy ve vztahu s Ev
ropskou unií, sleduje důležité trendy a svá zjištění porovnává s ostatními země
mi.
Brož., asi 260 str.
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Otto Eibl, Miloš Gregor a kol.

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Autoři se ohlíží za událostmi, které předcházely volbám do Poslanecké sněmov
ny v roce 2017. I nadále pokračovala fragmentace stranického systému, klesala
podpora etablovaných stran a naopak razantně vzrostla v případě stran relativ
ně nových. Jednotlivé kapitoly připomínají důležité události, ke kterým došlo
v letech 2013–2017, systematicky analyzují jak volební výsledky samotné, tak
i kandidátní listiny, volební programy a kampaně. V závěru knihy pak nabízí
úvahy o možnostech a důsledcích, které by přinesla a vyvolala reforma volebního
Brož., asi 250 str.
zákona.
Jakub Šedo a kol.

Prezidentské volby v roce 2018

Druhá přímá volba prezidenta v dějinách České republiky přinesla stejného ví
těze jako volba první, byť se od ní v mnohém lišila. První kolo bylo několik mě
síců před samotnými volbami jasnou záležitostí s jistým vítězem i kandidátem,
který se s ním utká ve druhém kole. Tato očekávání se bez překvapení naplnila.
Druhé kolo bylo zase vyrovnanější než v minulé volbě. Kniha přehledně shrnuje
nejdůležitější momenty na cestě, která vedla k Zemanovu znovuzvolení. Struč
ně připomíná silné i slabé momenty jeho prvního prezidentství a komplexně
pokrývá vlastní volby. Čtenář se seznámí s jejich průběhem od prezidentských
nominací přes volební kampaně, předvolební průzkumy, názorové spektrum
kandidátů až k samotným výsledkům voleb a k jejich přehlednému zachycení
pomocí volební geografie.
Brož., asi 230 str.
Roman Pačka

CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám

Pracoviště typu Computer Security Incident Response Team (CSIRT) bývají
přirovnávána k digitálním požárním jednotkám, které jako první reagují na ky
bernetické útoky či jiné krize v kyberprostoru. Kvůli narůstající závislosti společ
nosti na informačních a komunikačních technologiích a kyberprostoru je začaly
vlády po celém světě zřizovat i na národní úrovni. CSIRT pracoviště se tak již
stala nedílnou součástí systému zajišťování národní bezpečnosti. Tato publikace
podrobně zkoumá fenomén pracovišť typu CSIRT a objasňuje jejich roli a hod
notu v kontextu národní bezpečnosti. Zabývá se také problematikou spolupráce
s tradičními bezpečnostními složkami státu a identifikuje další důležité výzvy,
kterým CSIRT pracoviště čelí. Kniha tak nabízí unikátní a komplexní vhled do
problematiky CSIRT pracovišť a slouží jako základní kámen k dalšímu mapo
vání této relativně nové bezpečnostní oblasti.
Brož., asi 160 str.
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etnologická řada
Připravujeme
Lenka J. Budilová

Od krevní msty k postsocialismu

Vývoj antropologického zájmu o Balkán
Kniha sleduje politicko‑geografickou oblast Balkánu jako předmět zájmu zá
padní sociální a kulturní antropologie od začátku 20. století do současnosti.
Úvodní sekce je věnována prvním terénním výzkumům, které byly na území
Balkánu realizovány na počátku století. Poté se ohnisko zájmu zaměřuje na ob
dobí po roce 1945, kdy se tématem výzkumu (zejména amerických antropologů)
stal vliv socialistické ideologie na každodenní kulturu a hodnoty společnosti. Po
pádu Železné opony se vděčným předmětem zájmu antropologů stala postso
cialistická transformace balkánských zemí. Byly to právě výzkumy na Balkáně,
které přispěly k teoretickým a metodologickým diskusím o možnostech antro
pologie Evropy, terénním výzkumům ve vlastní společnosti či obecně k antro
pologickému zkoumání moderních komplexních společností. 
Váz., asi 160 str.
Michal Pavlásek

Z Moravy až do Velikého Srediště

Etnologické podobenství o zapomenutých evangelících
Publikace chce představit jedno z klasických témat etnologie – výzkum krajan
ských komunit v zahraničí, resp. na Balkáně. Její ambicí je podat etnologickou
analýzu náboženského společenství reformované víry původem z jižní Moravy
(zejména z Klobouk u Brna), jehož novým domovem se v polovině 19. století
v důsledku migrace stala jihobanátská obec Veliké Srediště ve Vojvodině. Tato
„zapomenutá“ krajanská komunita byla formována reformovanou vírou, českým
jazykem a historickým vědomím utvářejícím soubor po generace předávaných
hodnot, základních kamenů jejich specifické náboženské, etnické a sociální kul
tury. Čtenář je veden cestou postupného odhalování sociálního milieu Središ
ťanů – migrantů z jižní Moravy a jejich generačních potomků. Vlastní analýza
jejich sociálních praktik vychází z interpretace archivní dokumentace, pramenů
osobní povahy, rozhovorů s pamětníky a terénního etnografického výzkumu.
Čtenáři je předloženo autorovo rozumění jejich myšlenkového světa a praktik
jednání v historickém vývoji rámovaném migrací z Moravy do prostředí srbské
ho Banátu (1850) až do úplného zániku přítomnosti krajanů ve Velikém Središti
(současnost). 
Váz., asi 350 str.
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sociologická řada
Dana Hamplová, Tomáš Katrňák

Na vzdělání záleží

Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují
osudy lidí v české společnosti
Za posledních dvacet let došlo v České republice
k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých
školách. Prudký rozvoj vzdělávacího systému vy
volává řadu otázek. Mění se vztah mezi vzděláním,
chováním, hodnotami a postoji? Rozevřela se v po
sledních desetiletích propast mezi lidmi s nižším
a vyšším vzděláním, nebo se naopak rozdíly mezi
nimi stírají? Ovlivňuje vzdělání čím dál silněji in
dividuální životní dráhy? Autoři a autorky jednot
livých kapitol analyzují data z aktuálních sociolo
gických šetření a nabízejí odpovědi na všechny tyto
důležité otázky.
Brož., 228 str., 219 Kč
Připravujeme
Marcela Petrová Kafková, Tatiána Sedláková,
Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová

Neviditelní senioři a jejich každodennost

Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou
Publikace představuje problematiku stárnutí s disabilitou širokému publiku.
Ukazuje různé podoby vypořádávání se se zdravotními a kognitivními omeze
ními, proměnu každodennosti, vyjednávání péče a autonomie. Je založena pře
devším na opakovaných kvalitativních rozhovorech s 10 seniory potřebujícími
pravidelnou péči a jejich pečovateli, tato data jsou však doplněna pozorováním
etnografické povahy a kvantitativními zdroji dat.
Brož., asi 270 str.
Tariq Modood

Multikulturalismus

Oceňovaná kniha britského profesora sociologie vychází v českém překladu
v době, kdy multikulturní teorie a politiky čelí rozsáhlé kritice. Autor patří
mezi nejvýznamnější a nejproduktivnější přispěvatele do současných debat
o multikulturalismu jako badatel i veřejný intelektuál zastávající přesvědčení, že
idea multikulturalismu je pro dosažení úspěšné integrace v Evropě klíčová, jak
koliv se veřejně mluví o jejím ztroskotání. Kniha představuje významný úvod
do studia organizace kulturní odlišnosti v západních demokratických zemích.
Originál vyšel ve 2. vydání v roce 2013, jeho překlad nabízí současnému čtenáři
materiál pro porozumění pozadí současných postojů k myšlence multikultura
lismu, krize sekularismu a demokratického občanství.
Brož., asi 270 str.
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Dějiny a kultura
MANFRED FLÜGGE

Století Mannových

Kniha líčí osudy prakticky všech významných
členů rodiny Mannových, nejen těch nejzná
mějších – spisovatelů Thomase a Heinricha –
ale i jejich sourozenců, manželek a dětí. Autor
vycházel z autentických deníkových záznamů
a korespondence, nevyhýbal se přitom ani vel
mi intimním a rozporuplným momentům, jako
byla závislost na drogách či alkoholu, tajená
i veřejně přiznávaná homosexualita, členství
v NSDAP apod. Přesto kniha nijak nevybo
čuje z hranic věcného, velmi poučeného a spíše
kritického popisu jednotlivých lidských osudů
a vztahů. Manfred Flügge se studiu nejen rodi
ny Mannových, ale i osudů dalších německých
umělců v bouřlivém 20. století věnuje dlouho
době. Kniha je završením jeho mnoholetého zá
jmu a její mimořádná kvalita i čtivost tomu plně
odpovídá.
Váz., 304 str., 348 Kč
Připravujeme
Rüdiger Safranski

Goethe

Život jako umělecké dílo
Českému čtenáři se po více jak 46 letech dostá
vá do ruky ucelená kvalitní a moderně pojatá
biografie nejvýznamnějšího německého básní
ka a filozofa Johanna Wolfganga von Goetha
z pera německého filozofa Rüdigera Safranské
ho. Kniha byla v Německu přijata s nadšením.
Autor přináší nový a svěží pohled na inspira
tivní životní dílo německého básníka. Při pročí
tání Goethova deníku, zápisků, korespondence
a svědectví roste před čtenářem živoucí portrét
muže, jenž byl pojmem již ve své době.
Váz., asi 660 str.
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Literatura
František Mikš (ed.)

Básníci čtou básníky

Proč dnes vlastně číst poezii? Podle francouz
ského filosofa Edgara Morina je poezie přede
vším ochranným štítem proti „hyperpróze ži
vota“, jedním ze způsobů, jak čelit každodenní
rutině a racionalitě. Umožňuje člověku vidět
současný zmechanizovaný a uspěchaný svět ji
nýma očima, zakoušet ho jinak, pocitově, poe
ticky. Tato antologie je pokusem přiblížit poezii
širšímu čtenářskému publiku. Vznikla na zákla
dě stejnojmenné rubriky v časopisu Kontexty,
jež zaznamenala značný ohlas. Tři desítky bás
níků a básnířek se v ní snaží dopátrat toho, co
je v poezii inspirovalo a inspiruje, co je v ní dů
ležité, jaké je její poslání a smysl. A předkládají
přitom čtenáři básnické skvosty, které by podle
nich neměly zapadnout.
Brož., 328 str., 295 Kč
PETR VÁŠA

Idealisti

Divadelní románek o českém idealismu,
brněnských strašidlech a holkách na práškách
Skupina alternativního divadla Tomatom se
pokouší oslovit publikum představením zva
žujícím možnosti duchovního života v dnešní
České republice. O generaci mladší skupina di
vadelníků hledá ideální téma pro hru z masově
automobilizované současnosti. A lehce feminis
tická skupina Lumen se zaměřuje na místní le
gendy v souvislosti s psychodramaty mladých
nadějí, váhajících vstoupit do dospělého života.
Knihu doprovázejí autorovy kresby.
Brož., 228 str., 229 Kč
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Jan Zatloukal (ed.)

Francouzští přátelé Jana Čepa

úvodní studie editora knihy mapuje francouzské kul
turní kontakty Jana Čepa a významně rozšiřuje naše
znalosti o jeho působení ve francouzském exilu. Druhá
část publikace je věnována jednotlivým Čepovým přá
telům, obsahuje korespondenci s takovými osobnostmi
francouzské kultury, jakými byli Paul Claudel, Georges
Bernanos, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Hen
ri Queffélec, Julien Green aj. Výjimečné jsou Čepo
vy dopisy s Henrim Pourratem, které jsou svědectvím
o hlubokém a nezištném přátelství dvou vynikajících
spisovatelů.
Váz., 372 str., 398 Kč
Připravujeme
Jan Čep

Meditace

Eseje, které budou editovány v připravované knize, jsou jedním z badatelských
objevů Jana Zatloukala, jenž ve francouzských archivech hledal prameny k Če
povu exilovému období. Spisovatel Jan Čep patří k nejvýznamnějším českým
meziválečným prozaikům, o jeho osudech exulanta však máme zprávy stále ješ
tě neúplné a pramenně nedostatečně podložené. Rozsáhlý konvolut ponejví
ce obsahuje dosud neznámé a nepublikované eseje. Většina z nich totiž byla
pouze jednorázově uveřejněna při rozhlasovém vysílání Rádia Svobodná Evro
pa. Chystaná edice výrazně promění čtenářské i badatelské povědomí o období
emigrace v Čepově životě a díle a také významně přispěje k poznání životního
a pracovního rytmu v Rádiu Svobodná Evropa.
Váz., asi 660 str.

Mimo ediční řady
Stanislav Balík

Od Markrabiny na Prostřední hora

Atlas historických bludovských map
Cílem knihy Od Markrabiny na Prostřední hora. Atlas
historických bludovských map je snaha odhalit co nejvíc
z procesu vývoje obce Bludov a jejího okolí. Autor se
pokusil zjistit, které domy stály dříve a které byly posta
veny až mnohem později. Přesně lokalizuje dávné blu
dovské rybníky a snaží se rekonstruovat, jak vypadala
tato obec při založení a jak se postupně vyvíjela. V knize
jsou vloženy reprinty sedmi starých bludovských map
z let 1741–1838 formátů A3 až A1.
Váz., formát B5, 124 stran, 198 Kč
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Tomáš Mazáč

Hledání českobratrského výtvarnictví

Funkce a význam výtvarného umění
v bohoslužebných interiérech Českobratrské
církve evangelické od roku 1945
Publikace se vydává po stopách výtvarného umě
ní v kostelech a modlitebnách Českobratrské
církve evangelické, kde obvykle pro silný vliv
reformované tradice výtvarná díla příliš neoče
káváme, a kde přitom přesto můžeme objevit
zajímavé umělecké počiny. Autor pátrá po důvo
dech, pro které výtvarná díla do reformovaného
prostředí postupně pronikají, zkoumá kontexty,
do nichž vstupují, zjišťuje, jakou funkci v rámci
bohoslužebného provozu plní a jakých významů
nabývají, a všímá si podob, jež na sebe při tom
berou. Obecnější tendence, vysledovatelné napříč
církví, se práce snaží demonstrovat na šesti vy
braných interiérových realizacích, které zároveň
poodhalují odlišné přístupy šesti evangelických
výtvarníků: Daniela Balabána, Marie Jiřičkové,
Jiřího Zejfarta, Barbory Veselé, Zbyňka Honzala
a Miroslava Rady.
Brož., 148 str., 198 Kč
BARBORA SPALOVÁ a kol.

Laici a klerici v české katolické církvi

Na cestě ke spiritualitě spolupráce?
Sociálněantropologická studie nás přivádí do
několika velice různorodých terénů v rámci české
katolické církve: do jedné východočeské vesnic
ké farnosti, do jiné ve větším městě, do farností
spravovaných komunitou Chemin neuf či sale
siány Dona Bosca, do farnosti, kde působili dva
spolukněží, dále do společenství, které vzniklo
v rámci tajné církve, a do okruhu věřících kolem
Kněžského bratrstva sv. Pia X. Výzkumníci zde
zkoumali, jak se v těchto společenstvích vzájem
ně definují laici a klerici a jak se konceptualizují,
ale i prakticky uskutečňují jejich vztahy. Terénní
výzkum je doplněn o rozhovory s laiky i kleriky,
kteří reflektují vývoj laicko‑klerických vztahů
z pozice spirituálů, kněží, pastoralistů či rektorů
kněžských seminářů na jedné straně, a lidí anga
žovaných v podporování zodpovědnosti a vzdě
lávání laiků na straně druhé.
Brož., formát B5, 232 str., 259 Kč
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Připravujeme
József Közi Horváth

Kardinál Mindszenty (1892–1975)

Neuvěřitelný životní příběh maďarského prima
se, vězně tří režimů. Jeho životopisec se soustře
ďuje zejména na události po druhé světové válce,
kdy se Mindszenty stal arcibiskupem v Ostřiho
mi. S rostoucí mocí komunistické strany a ze
jména s nastolením nového režimu je arcibiskup
šikanován a je omezována jeho činnost. V roce
1948 byl zatčen a ve vězení mučen. V únoru 1949
byl odsouzen na doživotí za údajnou vlastizra
du. Jeho situace se začala zlepšovat až v polovině
50. let v souvislosti s destalinizací země. Ocitl
se na svobodě za budapešťského povstání v roce
1956, po jeho potlačení se uchýlil na americkou
ambasádu a setrval tam až do roku 1971, kdy se
na nátlak americké vlády i církevních představitelů odhodlal k odjezdu do Říma.
Jeho tvrdá životní cesta pokračovala konfliktem s papežem Pavlem VI., který pro
hlásil jeho biskupský stolec za uprázdněný, aby usnadnil jednání Vatikánu s ma
ďarskou komunistickou vládou. Plného ocenění se kardinálovi nedostalo ani po
jeho smrti v roce 1975, ale až v 90. letech, kdy byl plně rehabilitován a kdy byl
zahájen proces jeho blahořečení. Strhující text je doplněn předmluvou kardinála
Dominika Duky a historickým doslovem Františka X. Halase. Brož, 160 str., 198 Kč
Tomáš Mazáč

Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901–1948)

Publikace si klade za úkol zmapovat ústřední oblast sokolského výtvarnictví,
tvořenou plakáty a pohlednicemi k všesokolským sletům z let 1901–1948. Ačko
liv se na výtvarné podobě sletové propagace tradičně podíleli přední čeští umělci
(mezi jinými Mikoláš Aleš, Alfons Mucha, Jakub Obrovský, Max Švabinský
či Karel Svolinský), a dotyčná díla tak tvoří nezanedbatelnou součást českého
výtvarnictví první poloviny 20. století, neexistuje dosud souborné vydání jejich
reprodukcí. Publikace hodlá tuto mezeru zaplnit a doprovodit obrazový materiál
obsáhlou studií, zasazující prezentovaná díla do tehdejšího společensko-politic
kého kontextu. Studie přistupuje kriticky k sokolskému náhledu na sebe sama
jakožto hlavní hybnou sílu českých dějin, přesto chápe výtvarnou sletovou sebe
prezentaci jako projev vlivné ideologie, reagující vždy na aktuální situaci a spe
cificky tak zrcadlící významné etapy našich dějin: pozdní obrozenectví a proti
rakouský patos na sletech z let 1901, 1907 a 1912, konsolidaci samostatného
státu a pokusy o přerod českého národovectví v československé (1920, 1926,
1932), předmnichovskou mobilizaci (1938) a poslední hromadné projevy proti
komunistického odporu (1948).
Brož, asi 160 str., obrazová příloha
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ale zároveň kritizovat EU
Galia Ackermanová, Philippe de Lara /
Ukrajina, Evropa a památka šoa

Kontexty
Rozhovor se Stephenem Kotkinem
o sovětské kolektivizaci a teroru

480 stran, 348 Kč

z, www.cdk.cz

k 2019

běru.

00 Brno

dk.cz, viz výše)

w.cdk.cz
/kupon

Ročník XI. (XXX.) • cena čísla 120 Kč • Vydává Centrum pro studium demokracie a kultury

časopis o kultuře a společnosti

U Medků. O setkávání přátel v bytě
bratří Ivana a Mikuláše Medkových

Jiří Munzar / Ilse Tielsch – básnířka
a kronikářka jižní Moravy
Básníci čtou básníky / Elkan Hayek, Hynek Vilém
Lukáš Bártl / Fotograf Adolf Rossi

Kontexty
časopis pro kulturu
a společnost

Výrazná intelektuální
konzervativní revue,
vychází od roku 2009.

Politika, filosofie,
společnost, kultura,
literatura a výtvarné
umění v textech
předních českých
i zahraničních autorů.

Vychází 6x ročně
v rozsahu cca 100 stran.

1/2019

Cena čísla 120 Kč,
roční předplatné 600 Kč,
sponzorské 1 200 Kč.
Ukázkové číslo zdarma.

kontakt, objednávky
Objednávky časopisu Kontexty:
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno,
tel.: 545 213 862; e‑mail: objednavky@cdk.cz
Aktuální informace naleznete na www.cdk.cz,
kde je kompletní přehled publikací CDK včetně anotací.
Knihy CDK zakoupíte v dobrých knihkupectvích,
celý náš dostupný sortiment má skladem
distribuce Kosmas: www.kosmas.cz.
Knihkupcům a distributorům poskytujeme obvyklý rabat.

Adresa redakce, objednávky ukázkového čísla Kontextů zdarma:
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno,
28 tel.: 545 213 862, e‑mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz

