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Toronto Nový domov, 31. ledna (January) 1991

AUG. 91

ROZHOVOR
SE ZDENOU A JOSEFEM ŠKVORECKÝMI

Zdena a Josef Škvorečlf

Nový domov: Proslýchá se, že rok 1991 je závěrečným rokem
vydáváni knih v 68 Publishers. Od zahájeni své publikační
činnosti v roce 1971 zde Zdena a Josef škvorečtí vydali 216
tituICl Kolto to bylo celkem knih a zásilek?
Zdena škvorecká: Výše knižních nákladů byla různá. Menší
byly náklady poezie, větší u beletrie nebo memoirové litera
tury. Také zpočátku jsme vydávali knihy ve vyšších nákladech,
než v posledním roce. Ale dá se říct, že průměrný náklad byl
okolo 2,000. Tak si to spočítej: 216 krát 2,000 a vyjde ti přes
430 tisíc knih.
Většina z těch 216 titulů šla rychle na odbyt. Obvykle jsme je
rozesílali zájemcům sami. Byla zde, na Západě, sice i česká
knihkupectví ale po loňských událostech doma až snad na

Dialog a PastemakCv podnik ve Vídni, všechna zantola. 90%
produkce se prodalo a ležáků máme snad jen 20 titulů.
N.D.: Až na malé vyjímky (několik knih Pecky, škvoreckého,

Kundery apod.) se mi nezdá, že by česká nakladatelství
chytla nový vir. Zatím jsem neviděla v nakladatelských plánech
tituly, které by pokračovaly ve. vaši činnosti. Není proto
rozhodnutí ukončit činnost 66 Publishers předčasné?
Josef škvorecký: Nevím, co myslž chycením nového větru.

Soudíme-li podle literární historie, beletristické zpracování
konce komunismu u nás můžeme očekávat nejdřív tak za pět
let. Zatím se budou vydávat tituly, které vyšly v samizdatu některé už vyšly, hodně se jich ohlašuje - a v exilových
nakladatelstvích. Mylná je představa některých lidí v exilu, že
v posledních dvaceti letech doma nevyšlo nic dobrého. PSe
tam řada zajímavých lidí, takový Radek John, třeba, nebo
Zdeněk Zapletal, dramatik Steigerwald a jiní Protože ovšem
chtěli vydávat, museli se tzv, ožehavé problematice, tj. té
základní a nejzajímavější tématice, té, co se jí řká burning
issues, vyhýbat, nebo ji všelijak opisovat. Ovšem, zdá se mi,
Že opravdu výrazná literární osobnost kalibru Hrabala nebo
Párala se mezi lidmi, kteří začali vydávat po roce 1968, zatím
neobjevila. Je tam hodně dobrých autorů, ale nevím, mají-li
svij "rukopis", jako má třeba Hrabal: nemusS se podívat na
titulní list a po několtoa větách poznáš, kdo to napsal. Ale třeba
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se mýlím, a třeba se už někdo skutečně mimořádný objevil,
ale já to nečetl. Musel jsem toho číst moc, bohužel taky moc
makulatury.
Co se týče vydávání doma - vyšlo už dost titulů, které před tím
vyšly v exilu. Vyšel Kaplan (Mocní a bezmocní), ukázky z
Hejlova Rozvratu, Baťův životopis od Cekoty, Honzlová,
Samožerbuch, v nakladatelství Art Servis vydává Ulče - Malá
doznání okresního soudce, Martina Navrátilová přepisuje pro
domácí české čtenáře svou knihu Já jsem já, vyšel Tigrid a je
toho opravdu celá řada.
N.D.: A co exilová thematika?
Z.S.: Lidi nám často psali, proč je tak málo knih o exilu, ale
když jsou, tak o ně nemají zas tak velký zájem. Napřklad Jan
Novák (Striptýz Chicago, Milionový jeep) je zcela vynikající
autor, ale exilový bestseller to zatím není.
J.S.: Z knih na exilové thema zatím doma vyšel jen Vejvoda
(Plující andělé, létfcí ryby). Letos má vyjit Mirákl a koncem reku
snad Inženýr lidských duší.
N.D.: Pckud vím, tak Inženýr má být i zfilmován...
J.š.: Ano, podepsal jsem s jednou torontskou společností
smouvu na kanadsko-českou kooprodukd Inženýra. Režírovat
jí bude Jiří Menzl a jemu bude asistovat můj někdejší žák (učil
jsem ho anglicky) Jan Schmidt. Má se to začí točit v Torontu
začátkem léta, a potom v Náchodě. Ale jeden film už mi v
Praze natáčí - Tankový prapor. A na to jsem tak trochu hrd,
protože to bude po půl století první český celovečerní film,
který natáčí ne státní monopol, ale soukromá společnost
Bonton. Její spiritus agens je jeden z našich nejlepších
jazzových pianistů, absolvent jazzové konzervatoře v BerWee
v Massachusetts, Martin Kratochvl. Režíruje to Ví Olmer,
jeden z režisérů někdejší Nové vlny šedesátých let, a hlavní roli
hraje Vaculk, ale ne Ludvk, nýbrž prý nějaký velice krásný
herec.
N.D.: Nakladatelství “68" má doma i v exilu velmi dobrou
pověst. Jeho existence byla i jistou stimulací pro ineditnl
autory v Československu, kteří věděli, že to, co napEÍ, může
vyji u škvoreckých.A taky to byl kus prestiže.
J.š.: Stimulace tu patrně byla..Vycházeli jsme ze zásady, že
d8a, která existuji pouze v rukopisech, jsou “an endangered
species’ - snadno mohou ze světa zmizet. Jakmile se ale
vytisknou třeba jen v nákladu 1000-2000 výtisků, už tam
zůstanou. Poučila mě vlastní trpká zkušenost: v padesátých
letech v pražském undergroundu jsem spolu s Hrabalem
předčítal novely, které jsem tehdy psal, kroužkům přátel. Taky
jsem jim je půjčoval. Měl jsem však vždycky jenom dvě, nejvýš
tři karbonkopie, a řada těch věcí prostě zmizela, a přesto, že
mí přátelé v Praze po nich usilovně pátrali, nenašly se. Třeba
novela Zákony džungle z doby těsně poúnorové, nebo sbírka
Nové canterburské povídky, s níž jsem tři dny před Únorem
tzv, vítězným vyhrál literární soutěž University Karlovy. První
cena byl měsíční pobyt v Anglii, jenže dky víězství lidu jsem
jel, jak řkali recesisti , do Gédele, a ne do Anglie. Samizdat
poinvaznf měl větší štěstí. Skoro všechno, co za něco stálo,
vyšlo v exilu tiskem.
A ta prestiž? Možná, že na tom něco je. Jsou autoři, kteří u nás
chtějí být vydáváni i nadále.
N.D.: Nadále? Tedy 68 Publishers tak docela nezantone?
Z.Š.: No, Když se objeví něco, na co třeba doma nebude papír,

nebo nějaký exilový rukopis... Nakonec, nakladatelství je
zaregistrované a to rušit nebudeme.
N.D.: Co se chystá pro rok 1991 ?
J.Š.: Bude toho nejméně tucet.

Vyjde nový Kundera - Nesmrtelnost; Libuše Monková Fasáda; můj román Nevěsta z Texasu; Salivarová - nový
román s exilovou thematikou; Vejvoda - Provdaná nevěsta;
pokračování Ulče šťastně navrácený běženec; Smolná kniha

od Lenky Procházkové; Eda Kriseová - Co se stalo; Iva
Hercková - Návrat domů; Jiří Dědeček - Reprezentant lůzy,
což jsou jeho texty a kazeta s nahrávkami; Jan Novák - Praha
v sametu; Petr Kouba - Kráska, zvře a já - román z pražského
dostihového prostředí.
A v tom tuctu bude jedna kuriozita. Ale o tom musím říct trochu
víc. Nejpopulárnějším americkým písničkářem byl Stephen
Foster a jednou z jeho nejslavnějších písní je “Old Folks at
Home". Když jsem hledal materiály ke svému románu o
Dvořákovi Scherzo capricdoso, zjistil jsem, že v době, kdy byl
ředitelem newyorské Národní konzervatoře, zaranžoval
Dvořák tuhle píseň pro školní orchestr a pro smíšený sbor se
sólisty, a osobně ji dirigoval na koncertě ve prospěch ošacení
newyorkských chudých. Hráli a zpívali v tom sami černoši Dvořák byl jediný běloch. Sopránové sólo zpívala fenom
enální Sissirietta Jones, a baryton Harry Burleigh, Dvořákův
žák a opisovač not. Našel jsem několik pochvalných recenzí
z tehdejšího tisku; o existenci aranžmá se prostě vědělo, ale
aranžmá samo se pokládalo za ztracené.
Jenže já jsem se v Detroitu seznámil s černošskou dámou
paní Josephinou Harreld Love, která jako mladá studentka
klavíru byla přítelkyní Harryho Burieigho (a nač to tajit: byla mi
modelem pro Jessii v kapitole "Jessie v ústheovém baru"). Ta
mi řekla, že ví, že rukopis aranžmá existuje, a síbiia, že po

něm bude pátrat. Vloni rukopis skutečně objevila v archivu
Stephana Fostera při Pittsburské universitě, a my jsme získali
copyright na jeho vydání. Netvrdíme, že je to jedno z
Dvořákových děl vrcholných, ale je to zajímavá kuriozita, už
proto, že je to jediná Dvořákova hudební práce, která
prokazatelně pracuje s ryze americkým materiálem. Knihy
vydáme dvojjazyčně, s doslovem paní Love a s dvěma
dobovými recenzemi, partitura bude tištěna jako facsimile, a
spolu s knihou vyjde i kazeta, kde skladbu nahrají a nazpívají
detrořtská Dennard Brazeal Chorale a česky KOhnůrv pěvecký
sbor. Český text písně pro nás napsal Jiří SuchýTen jehož
dům tam stál". Chtěli bychom, aby publikace byla jakýmsi
good bye naším věrným čtenářům.
N.D.: Bude mít ten “ročnto na rozloučenou’ ještě nějaké
zvláštnosti?
Z.Š.: No, přinejmenším jednu dost zajímavou: čtenáři, kteří si
koupí předepsané minimum knih “ročnku na rozloučenou",
budou moct pro přátele a příbuzné v Československu ob

jednat jakýkoliv počet knih za poloviční ceny. Pod podmínkou
ovšem, že je zaplatí předem a nechají je poslat do Českoslo
venska od nás.
N.D.; A to letos nebude premie?
Z.Š.: Ale bude. Letos jí bude Zahradníkova sbírka básní Dům
Strach.
N.D.: Takže už ve vašem 'šuplku' nezbylo nic.
J.š.: Rukopisy, které za něco stály, tyjsme vydali. Nechceme
vydával věci, které vyjdou a mají vyjí v Československu
N.D.: Děkuji vám nejen za tento rozhovor, ale za všech 216
titulů, které jste nám dávali v době, kdy jsme je moc a moc
potřebovali. Zde, v exilu i doma. A přeji vám, ať je náklad toho
posledního tuctu aspoň trojnásobný.
Za Nový domov se Zdeny a Josefa Škvoreckých ptala Věra Rcferová
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FUKS, Ladislav: Cesta do zaslíbené
žerně a jiné povídky

CEP, J.: Dvojí domov

íSoudobá próza), 280
F 125X200.
První svazek z odkazu jednoho z nejvýznam
nějších tvůrců moderní české prózy nazýva
ného také „básníkem okouzleně bolestného
úžasu z tohoto světa a sledoVhtelem zrazeného
duchovního poslání člověka“, který, od roku
1948 žil mimo domov a jenž byl i z těchto dů
vodu systematicky opomíjen. Zahrnuje v chro
nologickém řazení prózy vydané do r. 1934.
které 1 po více než půlstoletí jsou připraveny
oslovit čtenáře neotřeloatí svého jazyka i mrav

BratETRIE
BAJAjA, Antonín: Vlčí msta

ní opravdovostí hrdinů.
(Sezen), 84 barev, s., F 145X205. Novela,
ve které vystupují dvě dvojíce, lidská a vlčí.
JejWh předchozí životy mély odlišný rytmus a
řád, náhle se jednoho jitra uprostřed lesů osu
dové střetnou. Lovecká výprava změní chod
věcí, vnese do něj smrt a chaos., Nad lidskou
sebevládou nabývá vrch příroda. Ta je také
hlavním aktérem této obsahově. 1 formálně
ozvláštníné prózy: to ona přivodila dramatic
ký střet a ona také zahladí jeho tragické ná

sledky.

BENES, Jan: Do vrabců jako když
otřelí. Banánové any

BERKOVÁ, Alexandra:
aneb Příběh velké lásky

Magoři*

128 s. F 120X200. Magorie je země
pod plochým kamenem. Žijí v. ní ustrašení oby
vatelé barvy prachu. Vládnou jim císařpán a
Pupíci, rozhodují o tom, co je „dobré pro lidi“.
Denně se konají povinné oslavy na počest císařepána,
občas popravy neposlušných.
Přes
všeohnu utlumenost života se zde odehrávají
osobní dramata, přicházejí lásky 1 zklamání.Ma
gořte je obrazem Československa posledních
čtyřiceti let, obrazem jakékoliv totality. V tom
to smyslu je výpověd A. Berkové nadčasová
Autorka má vzácnou schopnost’ myšlenkových
zkratů. Kniha čtenáře jedinečně pobaví,
q

74/-

(Mimo edice). 152 s., F 130X200. Ilustr. A.
šimotová. Křehký příběh s dětským hrdinou,
který objevuje svět dospělých. Českému’ čtená
ři se tak po dlouhých letech nedobrovolného
mlčení znovu vrací neobyčejně senzitivní au
tor, básník a prozaik, známý svými mistrov
skými překlady, mezi nimiž je F. G. Lorca, Ch.
Cros, R. M. Rilke, autor románu Černá paměť
stromu. Vedle autobiografického cyklu próz
Jít jen tak. zachvcu|1cích prožitky chlapce a
studenta, jeho přátelství a první lásky, obsa
huje 1 novelu Uršnlčínn předtucha a dospíváni.

DBML, Jakub:

Rodný

GROGEROVA, Bohumila - H1RŠAL,
Josef: Trojcestí

(Mimo), F 130X200. 296 s. I11 osobité expeiimentální texty známé autorské a překlada
telské dvojice, lejlehž tvorba patřila v uply
nulých letech mezi nejpřísnější tabu. Prelu
dium obsahuje padesát záznamů z poloviny
{Bdmdesátých let. Mlýn je souvislý text zachyoující domácí realitu a Kolotoč je barvitým ob
razem Paříže. Kniha přináší mozaiku zážitkd,
úvah, citaci, básní v próze, ale.i zajímavé por
tréty uměleckých přátel a známých. S koláže
mi Jiřího Koláře.
7<-

kraj
HANUS, M.: Dary snů a a času

4U s. Po traumatickém ob
dobí začátku třicátých let se Deml vrací do lů
na své inspirace — Tasove. Jeho „Jediná kniha“
byla počata zde — vzdává rodnému kraji jedi
nečný hold, vrcholící v strhující závěrečné
prorocké vizi.

DRNEK, J.: Ideal Army Blues

(Prostor), 350 s. Ilustr. J. Jíra. Pátráni po
tajemství starého hradu’ dovede objevitele až
k úvahám nad životem a smrti. Pohledem z ok
na na hejna havranů se otevírá příběh plný ta
jemství. Známého malíře navštíví zákazník a
požádá ho, aby namaloval jeho portrét: na plát
ně se objeví dvojí tvář. Známý autor proslu
lých psychologických románů ve své hové kni
ze dovedně spojuje motivy napětí a záhady
s hlubším zamyšlením nad lidskou existencí.

<5?
180 s., F 130X200. Próza průbojného pro
zaika Jana Drnká (1960) je v kontextu mladé
české literatury prvním nepřlkrášleným pohle
dem na tojenskou základní službu. Ideal Arm\
Blues není reportáží, 1 když autor v nelítost
ném zoLgazení šikanování, zvůle a vojensk
hlouposti z autobiografického hlediska vychá
zí. Jeho příběh má však 1 symbolickou rovinu tnadčasovou platnost. Drnek patří k největším
příslibům západočeské prózy.
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DUCHÁČEK, I.: Putování Martina
Čermáka se psem Máňou po Ame
rice

ČAPEK, Karel :
Kritika slov. O věcech obecných
čili Zoon Politikou. Šest.Em.
Macek. Edičně Zina Trochová.
Doslov Miloš Pohorský.
Praha 1991. 196 str. Spisy
K.čapka 21.
2o.oo
- Ze Spisů K.Č. máme :
2.Ze společné tvorby.1982.15.oo
lJ.Marsyas. Jak se co dělá. 1984.
384 str.
„
15»5o
8.Hordubal.Povětron.Obyčejný ži
vot. 1985. 42o str.
15.00
14.Od človťka k člověku 1. 1988.
6?4 str.
24.00
18.0 umění a kultuře 2.85. 18.5°
19.0 umění a kultuře 3. 86.2o.oo
2o.Hovory s TGM. 199o.
19.00
Nově:
15.Od člověka k člověku 2. 1991.
Šest.E.Macek a M.Pohorský. Do
slov M.Pohorský. 666 str.
- Léta 1926-1931.
26.00

pace, o humorné črty nebo o „etudy na tem
nou strunu“, se autor jeví jako brilantní vypra
věč s mistrnou kresbou postav, oněch „skvě
lých
Hdských
bytostí“
stvořených
štětcem
umělce znovu hledajícího dobro v člověku Jako
hodnotu nejvyšší.

ClVRNÝ, Lumír: Jíl jen tak

io,(mimo adice), 243 s. Ilustr. Jan
Beneš, český spisovatel žijící v exilu v USA, je
skvělým povídkářem s elfem pro neopakovatel
nost detailu. Tímto výrazným rysem se vyzna
čovala již jeho první- povídková kniha z šede
sátých let Do vrabců jako když střelí; tím více
vvntká v knize Banánové sny, vydané zatím jen
v Curychu v roce 1984. Dvojsvazek přináší hu
mor, ale 1 zamyšlení, realitu života a humanis
tický pohled ha'člověka v jeho osudech i lid
ském poslání.
721“

180 s., F 145 X205.ť Kromě titulní,
dnes již světově proslulé novely převzaté spo
lu s dalšími drobnými prózami, groteskami a
humoreskami ze Sbírky Smrt morčete (1989)
najde autor v tomto souboru i povídky dosud
knižně nepublikované. Ve všech, ať jde o pří
běhy lidi z doby josefínských reforem, z přelo
mu 19. a 20. století či z období nacistické oku

(Soudobá próza), 170 s., F 125X200.
Křížem krážem od Atlantiku k Pacifiku a od
hraníc Kanady až po Floridu projel Martin Čer
mák s ženou Helenou a pejskem Máňou ame
rický kontinent a pravidelně se hlásil’ poslu
chačům Hlasu Ameriky jako autor oblíbeného
Nedělního zápisníku. Nyní jeho bystré a laska
vé vyprávění konečně přichází 1 ke čtenářům.
Dr. Ivo Ducháček musel po únorovém puči
opustit vlast a čtyřicet let působil na americ
kých univerzitách. Celý život věnoval úsilí
o svobodu, právo a demokracii, především
v ujařmeném Československu.
77,—

FROLÍK, Josef :
Střílející abatyše. 2.vyd./l.vyd.
vyšlo ▼ Curychu/. Kriminální no
vela. Praha 1991. 112 str. 13.00
- Svým způsobem pokračování knihy
"Špion vypovídá" která je také
u nás k mání. 5.vyd.l99o. 18.00

HAVEL. Václav :
Asanace. H@print mnichovského vy
dáni PnD 1988. Prah* 1991. 96 str.
foto.
9.00
Ješti a*i 3 vytieky originál.vydání 3 Mnichova.
į-5*00
- Vyilo i ve .spolač .vydání her.

Hry. 199o.Pokoušení,Largo..2o.00

BODROVA, Daniela: Podobojí

(Jádra), 170 s. F 144X205. Ilustr. A. Slmotová. Doslov V. Macura. První ze tM dosud ne
publikovaných románů autorky Je objevem a
překvapením. Je to román vyzrálý a v. kontextu
VSÍ současné české literatury naprosto Jedineč
ný. Čtenáře strhne bohatou fantazií s kuriózní
mi postavami, vyniká nádherně prostým Jazy
kem 1 důsažnými reflexemi o lidské byt! i ne
bytí; Skutečná 1 snová románová situace pro
bouzí čtenářskou fantazii a zároveň podává na
léhavou aktuální výpověď o údělu člověka ne

dávná dqbv.

HRABAL, Bohumil :
Monome říčky. Doslov-rozhovor
pro Reportéra Daniela RázkováSrbová. l.vyd. Praž.imag.141.
1991. 96 str. kart.
13.00
- Navazují na Dopisy Dubenca /ob
sažené bud v Kouzelné flétně nebo
Listopadovém uragánu/. Psáno v li
stopadu 199o, Osm a půl, Svět a
kalhoty Samuela Becketta aj.

HRABAL, Bohumil :
Růžový kavalír. Čárliho svatba.
K vyd. Karel Dostál a Václav Kad
lec. 2.vyd. Praž.imaginace 162,
1991. 15 str. šitý sešit
5.5o
-Veselé velikonoce /Dopisy Dubence 22,24,25/. Tot schizofrenické.
HRABAL, Bohurai1:
Modrý pokoj. Praž.imag.169. 1991.
8 str. Z posl.Dopisů Dubence v Ker3ku 29.6.91.
3.00

JÍRO, J«: Zpovgrf dítěte svého věku

KLÍMA, Ivan ./1931-/ :
Mójé první lásky. II.Hana Klímová-Pavlátová. 2.vyd. 199o. 2oo
str. váz.
15.00
- Prvá část volně povídkové tri
logie /pokrač. Má veselá jitra,
Moje zlatá řemesla/ vyšla v 68
Publ.v Kanadě 1985, angl.i ně
mecky. Nové vyd.obsahuje navíc
In camera caritatis, Přehrada.

(Okamžiky],. 170 s., dokument. íot. Auto
biografický text z pera redaktora Lidových no
rta.- jeStě nedávno pronásledovaného signatáře
Charty 77, je Čtivým, strhujícím záznamem spo
lečenských a jJolltlckých událostí,, vrcholících
rekem 1988 a viděných úhlem rozhlasového re-'
portéra a, publicisty. Osobní svědectví s mno
ha břitkými postřehy, vtipnými a přesně pointo

KLÍMA, Ladislav /1878-1928/:
Dopisy I. Vzájemná korespodence
K.
L.
s ‘Emanuelem Chalupným a
Otokarem Březinou. Uspoř. Jar.
Kabes. P 199o. 13o str. Podle
vydáni z r.l94o.
19.00
KLÍMA, Ladislav :
Sus triumfans. Přinr. Miroslav
Kromiš. II.Václav Holub. Pražská
imaginace 154. Lege artis. Psychopatologické sesity 2-1991.
Náklad 199 výt. 51 str. První
tištěné vydání torza na základě
opisu neznámého původu, lo.oo
KLÍMA, Ladislav :
Svět jako vědomí a nic. 3.vyd.
Přetisk Aventina 1928. Il.Václ.
Strati]. 199o, edice Rubín. 192
str. Náklad 1.2oo výt. l.vyd.
anonymně 19o4.
25.00

vanými detaily je jakousi paralelou putování
k. vlastnímu rozumu či vtipně pojednanou
„zprávou“ o politickém vystřízlivění v Čechách.

40,-

HRADIL, Jiří: Jak jsme se smáli,
abychom se nebáli, aneb Lidová
tradice v období stagnace

į mimo edice), 56 s, Ilustr. Miroslav Barták.
České povaze je humor vlastní, a proto se k ně
mu uchyluje, kdykoliv se musí bránit nepřízni
doby. Politické anekdoty patřily v Cechách
vždy ke skvostům lidové slovesnostl a uplynulá
léta byla natolik inspirující, že se jim v našich
hospodách, kancelářích i domovech dařilo, ja
ko nikdy dřív. Autor soustředil výsledky svého
pozoruhodného sběratelského úsilí n rozdělil
anekdoty podle témat. Nezapomněl přlloiu na
„naši stranu“, na „bystré příslušníky“, na
„upřímnou lásku k Velkému Bratru“, ani na za
ručené zprávy „Radia Jerevan“.
aq _

HRYCH, Ervín :
Krhútská kronika. Paměti prarapla středního věku. II.Josef
Kobra Kučera. 2.vyd. P 1991.
122 str. váz.
17.00
- Rázem populární kniha vznik
la v 1.60-62 v Klášterní vinár
ně a kolem divadla Dostavník,
vyd.
l.
1967/ a v Plameni/.
HURIKÁN. Bob :
Děs Wybmingu. Příběh z Divokého
Západu. 2.vyd. /l.vyd.1939/.
P 1991. 54 str. sešit
6.5o
HURIKÁN, Bob :
Toronto. Příběh z Divokého Zápa
du. 2.vyd. /l.vyd.1937/. 1991.
sešit A 4. 56 str.
6.00
Od autora, vl.jménem Josef Pe
terka /19o7-1965/ vyšly dva pří
běhy o pobožném střelci a také
Dějiny trampingu.3.vyd. 199o.
kart. 253 str.
. 16.5o

128 s., 1 barev, obr. Emmy Smeevé.
Autor, vyhlášený znalec židovské problematiky,
sbírá židovské anekdoty, po léta. Jsou zrcadlem,
v němž se odráží život židů v.minulosti 1 pří
tomnosti, věčný zápas o přežití, nejťůznější ra
dosti a slabosti: peníze.1 náboženství, obohad
1 umění, erotika 1 politika. Čtenář s nimi zaví
tá do zaniklého světa polsko-ruských .židov
ských ghett, do starého Rakousko-Uherska,. ale
i do Třetí říše. Spojených států, Izraele doiPrah» minulého i-tohoto<stolétí.
_

KANTŪRKOVA,
šperky

Eva:

104 s. Studentka trávící « reítči
prázdniny u jižního moře prolije krátkou Istnf
lásku, získá první erotické zkušenosti a zbaví
se panenských citových zmatků. Autor napsal
velmi potřebný dívčí román, který otevřeni, ale
b vkusem a nadhledem hoVořl o intimních —
a často tabuizovanýoh — problémech protalny
dívky v ženu
$ ~

Krabička

se

Od Lad.Klímy v prodeji :
xVteřiny věčnosti. Prózy, listy,
eseje, sentence'. Výbor z díla.
1989. Světová četba 58c. la.oo
xDios. 199o. Volné listy. 12.00
xUtrpení knížete Sternenhocaa.
Groteskní romanetto.199o.13.oo
xV exilu mělo vyjít Dosazení Vůle
na trůn logiky v Arkýři,Mnichov.
Ladislav Klána

Přetisk bibliofilského vydáni Heleny Spilkové z roku J934.

A řka r um

Myílcnky Ladislava Klímy vybrala pořadatelka z autorova
deníku. Frontispts a kresba na obálce Václav Slratil.

Náklad 1200 výtisků, cena výtisku 45 Kčs.

Ladislav Klinta

Klímovy dopisy, adresované Ing. Antonínu Pavlovi. Ve

200 s., F 130X200. 1. vydání v ČSFR
1 vyšlo v Indexu v roce 1988 pod názvem, člověk

Dopily 2.

výbéru vychází i izv. Cholupický den. V této podobí první

v závěsů). Pět psychologicky laděných novel,
nesoucích název podle jedné z nich. Jedná se
o pět milostných příběhů vycházejících ze zku
šenosti daných věkem hrdinů a mimo jiné te

ludislgv Klímu

Úplné vydání izv. Cholupickéboďne vychází v edici Topas

Cholupický den

v počtu 200 ks, v bibliofilské ú pravé a s původními

dy charakterizujících různá časová údobí v ži
votě člověka. Povídky se vyznačují napětím a
gradací děje, některé se téměř přibližují detek
tivním příběhům. V povídkách s nečekanou
pointou nachází čtenář přes mnohdy překvapi
vé rozuzlení děje poselství nadčasové platnos
ti. Novely Evy Kantůrkové jsou čtivé, myšlen
kově závažné, psané poutavým stylem, plné na
pětí a nečekaných zvratů.
191-

KARÁSEK, ze Lvovlc;
duše a jiné prózy

JELÍNEK, Jan: Láakovlny

Současně vyšlo i v jiném vydání
jako sešit A 4, 1991, $0 str.
17.00
KLÍMA, Ladislav :
Záznamy extatikovy.
II. J.Daněk
a M.Mašarák.
Brno 1991. VYJDE, cca. 19.80
- Málo známý deník autora.

KAFKA, František: Žldov»Ké šnekdoty

J.:

knižní vydání. Náklad 1200 ks. Cena nestanovena.

grafikami Jiřího Sopka.- cena bude teprve stanovena.

Ladislav Klima

Sborník

Jsem absolutní

samizdatového vydání z roku 1988. Obsahuje text Klímova

vůle

dopisu. Trvání po smrti /pokračování povídky Smrt-Sen/

doposud

knižné netižténých

textů.

Reprint

, Bouře se přehnala, novelu Dclcnd a poslední Klímovu

práci, jednoaktovku

Edgar. Osmi kresbami provází

Vladimír Kokolia. Brožované vydání v kartónové obálce.
Cena zatím nebyla stanovena. Náklad 1200 ks.

Gotická

(Soudobá próza), ’272 s., F 125X200.
Gotická duše a jiné prózy je výborem z pro
zaického díla představitele české dekadence,
pásníka, dramatika, literárního kritika a eseJisty, spoluzakladatele Moderní revue. Látku ke
.svým prózám čerpá převážně z minulosti a jeho
pouf za ní se ubírá dvěma cestami: první od
haluje magickou
přitažlivost
Prahy, města,
v němž nalezl nevyčerpatelný zdroj fantaskní
krásy a osudové velikosti, druhá objevuje kouz
lo starých lgend a mýlů, jejichž děje dokáží
zasáhnout i neklidem zmítaná srdce dnešního
člověka.
~
Přebal, vazba a typografie
Zdeněk Zleqler

KNOP, Aj život kantorský, život
nelehký

140 s. Životni příběh učitele
od základní školy až po vysokou a jeho životní
zkušenosti z učitelské praxe jsou vyprávěny
v kontextu společenské situace příslušné doby.
Knížka zaujme široký okrub čtenářů.
j*

'2.r

KOHOUT, .Pavel: Nápady svaté Klá
ry

232 s. F. 113 X 190. Ilustr. K.
Kavlíček. Humorné vyprávění známého drama
tika, spisovatele a publicisty o tom, co všechno
se může stát, když dospívající dívenka, žákyně
osmé třídy v malém českém městě začne věštit
budoucnost. Všechno začne docela nevinně —
prozrazenou kompozicí z matematiky, horší už
je, ktjyž celý zástup lidí vyhraje v Sazce. Klá
řino jasnovidectví nakonec' způsobí pohromu,
jež ztrapní všechny místní prominenty od před*
sedy národního výboru až po stranického ta
jemníka.

KOMÁREK, Martin :
Dřevěná' panenka- AG Kult 199°.
17o str. Příběhy magické Prahy,
kart.
12.00
KOMENDA, Stanislav: Hrdinství na
splátky

KRISEOVÁ. Eda /l?4O/:
Ryby, raky, l.vyd. Brno 1991. 166
str. váz.
15.00
- Dlouho oznaaovaná kniha exilové
literatury /naposledy Indexes pro
r,199o/mohla vy^ít v Praze. Románo
vý obraz intimního svěTa_zovinářky
odehr. se v Israeli a v rraze po
sovětské okupaci 1968. Rozhodováni
o návratu domů, k dcerce a muži.
Od autorky máme:
xKlíční kůstka. Toronto 1952.18.00
xPrázdniny s Bosonožkou. Londýn 85.
„15.00
xKřížová cest3 kočárového kočího.
vyd.Toronto, 68 Publ.1979. ’
l.
.
,
13.50
I pražské vydání.
Německy i česky vyšla od autor
ky biografie Václava Havla.
KRISEOVA, Eda: Pompejanka

MŇAČKO, Ladislav: Smrť se volá
Engelehen, 7. vy*-, »’ NV 3, ve
»lov. 1

258 s., 6 ilustr. Po
zoruhodný román Smrť sa volá Engelchen vyšel
na Slovensku poprvé v roce 1959 a hned poté
byl pteložon do češtiny a do řady jiných Jazy
ků. .Je to román-kronlka, velmi málo som st
vymýšlel, říká dnes s odstupem tří desetiletí
autor o knize, která zachycuje kapitoly z jeho
života 1 života jeho přátel na sklonku války.
Vychází ve slovenštině.

7/,-

MUCHA. Jiří /1915-1991/:
Studené slunce. 5,vyd. Doslov
Josef Chuchma. P 1991. 174- str.
11.00
Od Jiřího Muchy v mála výtis
cích Ještě máme:
Pravděpodobná tvář,199o. 13.00
Studené slunce, 1991.
11.00
Spálená setba. 1948.ELK. 18.00
Podivné lásky. 1988.
25.00
Černý a bílý New York.66.14.00

192 s. Román samizdatové autor
ky, reportérky Mladého světa a Listů, která ne
směla publikovat, dnes poradkyně prezidente.
Kniha je příběhem o velkém hledání a velkém
nepochopení. Hrdina knihy, trpící všedností
svých vztahů, obětuje vše záhadné dívce, pro
níž je jen dočasným požitkem, který bez před
sudků opouští. Dívka Žije ve vlastním světě
fantazie utkaném ze lží. Jejich vztah je tak zá
konitě odsouzen ke krachu:

KŘELINA, František: Dcera králov

ská
Str. neuvedeno. Sbírka povídek, vyprá
vění a úvah Stanislava Komendy (prorektora
Univerzity Palackčho v Olomouci, rok nar.
19301, tematicky různorodá, má jedno společné
— satiricky a humorně vypjaté pointy. Schop
ností proniknout do duší svých hrdinů a obna
žit jejich stránky, většinou nečekané, dosahuje
humorného a satirického pohledu na jejich ko
nání. Autorův vtip a satirická ostří můžsnie na
zvat prozíravým humorem,

224' s. Černobílé nustrace Ludvík Kůlek.
Román o svaté Anežce České, jedno z nejlep
ších děl katolického spisovatele Františka Křeliny, které víc než dvacet let nemohlo být vy
dáno. Křellna poutavě zachycuje Životní cestu
Anežčlnu, její mládí l věk zralosti, její službu
Bohu a bližnímu. Zároveň zachycuje tehdejší
osudy přemyslovského rodu a celého českého
státu. Vzhledem ke značnému zájmu veřejnos
ti o osobnost sv. Anežky lze očekávat 1 zvýše
ný čtenářský zájem,

1ól

KRAUS, Ivan :
'
_ ,
život na Západě aneb Nebul vče
rejší.
VYJDE
- Autora snad ani nemusíme před
stavovat, Herec a loutkař z Badfen-Badenu si získal čtenáře
knihami vydanými v Curychu.
KREJCAROVÁ, Jana /1928-1961/:
Clarissa a Jiné texty. Předal.
Egon Bondy. Doslov B.Hrabal. Edič
ně Ivo Vodseáálek. Vycral Tomáš
Mazal, 1991. 94 str. menší formát,
kart,
13.00
- Autorkou Je dcera Mileny Jesen
ské, Jana Černá "Honza” s pestrým
životem a osudy, zahynula při au
tonehodě.
Její dopisy matce vyšly v mnoha
překladech /máme německy a franc./.

-far
NOVOTNÝ, J.: Tabu aneb Erotické
vize učitelky české

XOZDEROVA- Milena: Mám ráda
hajného. Vyprávění o neznlčltelnostl ženy

208 -s. Ilustr. Jaroslav Kerltn. Vyprávě
ní o životě mladých Pražáků odcházejících hle
dat existenci pa venkov a po mnoha patáliích so
ocitajících na idylické samotě jihočeská vesni
ce. Novela Je plná humoru a dobré pohody.
Autorka připravuj* volné navazující, příběh
,Kryté vory“

480 s„ .48 s. fot. příl. Kniha je auten
tickou reportáží známého spisovatele Jiřího Mu
chy (dnešního předsedy PEN klubu) z Jet dru
hé světové války. Tehdy čtyřiadvacetlletý Mu
cha procestoval jako válečný zpravodaj BBC té
měř polovinu světa a seznámil se — s výjim
kou sovětsko-německé fronty — s poměry na
všech větších bojištích. Setkání s našimi lidmi,
příhody někdý veselé, jindy vážné, zaznamená
val autor pečlivě do deníku. Zápisky se mu sta
ly podkladem pro mistrovské' výlíčoňí atmo
sféry doby, kdy stál „Oheň proti ohni“.

LANGER, Jiří /MordechaJ Zev,
nar. 1894- v Praze, zemř, 1943
v Tel Avivu/:
Devět bran. Chasidů tajemství.
Úvod Tomáš Pěkný. Předml.Frant.
Langer /bratr autora/. Vysvětí.
Leo Pavlát. 3.vyd. /l^vyd.v ELK
1937/. 199o. Světová četba 575.
398 str. kart.
14.00
- Autor se v chadismn doslova
zhlédl, Jezdil jej poznávat do
Haliče.

MAHLER, Zdeněk :
Spirituál bílého muže. Fotogr.
Milan Wágner a Dušan Dostál.
199o. 195 str.
ll.oo
- Antonín Dvořák ▼ Amerioa, «aloženo n9 dokumentech, pameti i
fantazii.
Témě bylo zpracováno i J.čkvoreckým "Scherzo capriccioso"
/1984/ a M.Ivanovam v románu
"Novcsvětská?

350 s. Moderní erotíkon vychází z pozůsta
losti předčasně zesnulého autora Roku na ka
nadské vsi. Příběhy přinášejí originální a hu
morné pohledy do života intelektuálně vyspělé
ženy, která ve slabé chvílí líčí svá citová pod
lehnutí a sexuální zážitky, které posbírala do«lova na cestách necestách, od toalet zájezd
ních restaurací až po univerzitní katedry, učeb
ny a krypty. Viip a kritičnost pohledu nene
chávají přibhhy sklouznout do banalit pcirnnXi-aíle.
/ý .

PANEK, Jiří: Hra na divoký tanec

9p g. Příběh třicetiletého muže, manžela
a otce, zaměstnance Bytového podniků v Praze,'
který noúspěBně zápasí * životní úrovní a se
svým vedoucím — komunistou. V krizi se do
stává při mejdanu, na chatě s bývalými spolu
žáky do víru „divokého tance", ve kterém je
jako jediný obětí. Vyvalí ca na něj špína a ne
návist nastřádpná v lidech. Tento neobvyklý
prožitek má vliv i na part petit, která se proje
ví předevžím v rovině „úniků duše" a podvědo
mého strachu, který ja obsažen v inverzních
částech syžetu jeko vzpomínky na zážitky
z dětství —' Šikanování, vyprávění o válce, ln«
vaze sovětských vojsk v r. 1868...

-5PÁRAL, Vladimír /1952/:
Profesionální žena. 5.vyd.
Román >pro každého. Most 1991.
57o str. váz.
18.oo
-Závěr černé pentalogie /Vele
trh splněných přání, Sbukrooá
vichřice, Katapult, Milenci a
vrazi/.
První tři díly v jedné knize
xpod názvem TŘI ZE ZOO 1987.
Doprodej.
16.oo
xMilanci a vrazi.

xMladý muž a bílá velryba. 1976.
Antikv. váz.
lo.oo
xPokušení A-ZZ. 1992.
lo.oo
xVálka s mnohozvířetem. 1988.
14. oo
xRomeo -A Julie 25oo. 1982.15.5o
xGenerální zázrak. 1977. 14.oo
xDekameron 2ooo aneb Láska v Pra
ze. 199o. 585 str.váz.
19.oo

PAVEL, Ota :
2 korespodencę. Šest, a k vyd.
připr. Milan Ždímal. Fotografie
z rodinných alb. 2.vyd./I.-1989/.
Praha 199o. 159 str.Malý formát.
- Původně zpracováno r.1985.
Dopisy bratrům Hugovi a Jiřímu
i rodičům.
lo.oo
PECHAR, Ivo - PETRAČEK, Jiří: Člověk zvaný
Son

(Sólo — kreslený román), 86 barev, s. F
210X255. Kreslený román, novodobá West -Side
Story, vypráví příběh ze současné Prahy, po
znamenané rasovými předsudky. Mladiství msti
telé, holé lebky, zasáhnou dramaticky do osudí!
několika cizích dělníků ve chvíli, kdy životní
odvaha milenců vítězí nad bezprávným 8 ne
spravedlivým -postavením. Současně vychází
1 v anglické verži se slovníčkem, .frazeologií’ a
jazykovým-l hříčkami — ..vhodná inspirativní po
můcka pro. středně pokročilé.
v/ __

PŘÍHODA, Josef — RICHTER, Vác
lav: Výbuchy před tabulí

170 s., 15 s. ílustr. V. Renčína. Zajímavé
úlohy, neobvyklé příklady a překvapující pa
radoxy tvoří Jen část této knížky. Jsou totiž
doplněny typickými Školními perličkami, které
se podařily žákům 1 učitelům a korunovány
jsou kreslenými vtipy. Zábavu a poučení z ma
tematiky, geometrie, fyziky a astronomie zda
mohou nalézt žáci středních á vyšších škol,
stejně jako široká čtenářská veřejnost.

PECKA Karel: Pád Pýthle

(Obratník},' 120 s. Humorné vyprávění,
kterak uhlíř věštící z dlaní lidské osudy se
bezmála stal prvním mužem v' nejmenovaném
státě dělníků, rolníků a inteligence, jak gene
rálové 1 vyšší zájmy osudím zamíchali a co ke
spokojeností a štěstí všeho lidu z toho vzešlo.

#/PROCHÁZKA, Jan /1929-1971/:
Kočár do Vidně. Svatá noc. II.
Jaroslav Sůra. 2.a 5.vyd.
1991. 212 str.
váz.
15.00
PKQUZA, P.:
2. dopl. vyd.

Holky

a

ŠKVORECKÝ,. Josef: Divák v únoro
vé noci

ROSSLEROVÁ, Jaroslava /1942/:
Dny v P. 1991. Menši formát.
V r.1972 publikovala autorka;
"Záležitost s Petrem Skálou",
později ve Svědectví a Listech.
Vyšlo v Petlici 198o. Problém ko
munikace mezi lidmi.
9„oo

Společnost Josefa Skvoreckého, • 35 s. V delší
povídce se setkáváme ’s Dannym a -Harykem,
které známe jíž ze Zbabělců a ostatních próz,
a dalšíinl hrdiny z pohnutých dnů února 1948,
tak řečeného Vítězného.

SALIVAROVÁ, Zdena: Rozhovor
SKVORECKÝ, Josef: Prima sezóna.
Zbabělci. Konec nylonového věku,
i- wd. v tomto celku
Společnost Josefa Skvoreckého, 50 e. Zdena Salivarová v rozhovoru s Karlem Hvíždalou vy
práví ó vzniku nakladatelství Slxty-Elght Pu
blishers Benefice, o; radostech 1 starostech-nakiadatelky a mnoha dalších příhodách. Jsou
zde ukázky z dvoustého titulu nakladatelství.

Str. neuvedeno. ílustr. Zdeněk Janda. Ve
svých povídkách z Hané, psaných hanáckým
nářečím, probírá autor jako dobrý znalec ži
vota na Hané různorodost bytí svých krajanů.
Ve svých dvaceti pěti, Jak sám říká, skromných
povídkách, přibližuje čtenáři život ze svého mi
lo váného domova — Zábřežska. To vše činí
s humorem a smyslem pro ironii. Autor (vl.
Jménem Bořivoj Novák) pracoval jako vysoko
školský profesor na Univerzitě Palackého v Olo
mouci.
__

STRNAD, Jaroslav: Prohry (Job),

(Svět), 367 s., 10 s. Ílustr. Dvě pró
zy českého exilového autora těží z životních
zkušeností a výjimečných osudů lidí, z nichž
nacismus, válka a revoluce 1948 učinily .en
fant terrlbles" své doby a donutily Je opuštlt
.!.«■
/-2/.

SUCHÝ, Jiří: Med ve vlasech

hřbitov,

320 s. Předml. Milan Kundeca.Hororovtté
povídky se silnými erolickýmí a exlstenclonallstickýinl podtexty patří k tomu nejlepšímu,
co bylo v naší moderní literatuře v lomlo žán
ru vytvořeno.
-/<*>

112 s, ílustr, M. Pečínka. Bele
tristickou formou Jsou v románu zachyceny
dšiídy českých děvčat pracovng nasazených za
II.' světové války v nacistickém Němeeku.% Těž
kou dobu jim pomáhají překonat vzpomínky .na
domov a láska k vlasti. Prožívají'velké i malé
lásky,'musí Čelit mnoha příkořím a strádání.
Ku konci války se vracejí domů, vlak je bom
bardovaný. Jedna žena umírá, ale druhá dává
žlvoťdítětl, jakoby to byl symbol, že život ví
tězí nad smrtí.

RAMBOUSEK. Ota :
Jenom ne strach. Vyprávěni Cti
rada Mašina. 1991» RR sv.4.174
str.a fotogr.
15.oo

SRDA, Jozef Ludvík: Hdese hdese
na Hané

PECKA, Karel :
DloúHy koktejl. F 1991. 137 str.
- Soubor povídek z let 1965-85.
ca.lo.oo

SIMKA, Alois: Cesta domů. Román
protektorátní generace

Bakalář, 160 s., F 120X150. Kniha Med ve
vlasech, v kontextu díla našeho předního diva
delníka, herce, zpěváka a literáta neprávem
pomíjená, je svéráznou koláží písňových textů,
básní a povídek. Jeho poezie, hravá, rozpustilá
I meditatlvní zároveň, má často ironickou poin
tu, povídky sl pohrávají s groteskními situace
mi a svádějí souboj s životními stereotypy. Dru
hé vydání knihy známého plzeňského rodáka
budou doprovázet lėlio vlastní kresby.
-/7.-

(Spisy. J. Skvoreckého), 824 s. Vybrané
spisy Josefa Skvoreckého zahajuje svazek se
stavený z jeho próz technicky se vztahujících
zejména k období konce 40. a počátku 50. let.
Jsou to povídky Príma sezóna (oceněná 1 ka
nadskou cenou za literaturu). Konec nylono
vého věku a především nellepší a nejvíce pro
vokující .próza, kterou J. Skvorecký skandálně
vstoupil do české literatury — román Zba-

Skvorecký,

Josef
Zdéna: Samožerbuch

-

salivarova,

300 s., 25 foto. Svérázné životopis
ně vyprávění manželů Skvoreckých o mládí, li
terárních začátcích, o lidech a kamarádech,
s nimiž se sešli nebo rozešli, a hlavně o nakladatelování v Kanadě a o tom, co jim cizina
dala a o’ 00 přišil.

ŠKVORECKÝ, Josef /1924/:
Dvě legendy. Red Music. Legenda
Emoke. Bassaxofon. 199o. 176 str.
menší formát.
12.00

Skvorecký, Josef :
Hóřke.j svět. Povídky z let 1946-1967. S autorem uspoř. Vladimír
Justi. Přetisk vyd.1969. I s exi
lovým /68 Publ.1978/ 5.vyd.
P 1991. 314 str. váz.
17.00
SkvORECKÝ, Josef *
Mírákl. Politická detektivka.
4.vyd. /v ČSFR l.vyd./. Brno
1991. 416 str. -Prvně v 63 Publ.
v Torontu-ve 2 sv. 1972/1978.1987/.
- Kniha, která při prvém vydání
vzbudila v Praze rozruch, mnozí
se v ní poznali ...
26.00
OD J.Skvoreckého v nových vydá
ní cŠT“
xNápady čtenáře detektivek.
^Tankový prapor. 199o.
16.00
xPrima sezóna. 199o.
lo.oo
xTrip do Česka v knize Velká
trojka /Kundera,Lustig/. 16.00
xHříchy pro pátera Knoxe. 1991.
ed.Smaragd, váz.
16.00

-sSVANDRLÍK, Miroslav :
Rakev do donu. II. Kep rakta.
1991. 2o8 etr. 15 obr.
14.oo
- Strašidelné soudničky.
Od autora:
xRíkali mu Terazky aneb Šest půl-.
litrů u Jelínků. Navazuje na
čerpė, barony. 1991.
xJeste máme, co jsme chtěli.
II.Jiří Winter-Neprakta.1991.
2oo str. váz.
15.oo
- Kefslínový osudy.

Od Vlofíty Třešnáka, kterému
vyšla znovu v Praze jeho gra
modeska Zeměměřič /v exilu již
delší čas rozebrána/ doprodává
me:

x... a ostružinou pobíďkoně.
1988.PmD Mūnchen,
22.oo
xTo nejdůležitějši o panu Moritzovi. Happy Weekend. 1989.22.00
xBabylon. Index 1982.
2o.oo
ULC, Ota: Spatně časovaný běženec

SVANDRLIK, Miloslav: Neuvětttolné pfiliody žáků Kopyta a Mňouká

257 s. Představovat známého humoris
tu. spisovatele a publicistu, autora Černých ba
ronů Jisté není třeba. Jeho příběhy ůrčoné
chlapcům a děvčatům, kteří Jsou posedlí do
brodružstvím, zaujmou svými podivuhodnými
a humornými děJL Tato kniha vyšla naposledy
před více než dvaceti lety a byla oblíbenou
knihou rodičů dnešních malých Čtenářů. Kni
ha je vázaná s přebalem a vypravena Nepraktovýml obrSzky.

SVANDRLlK, Miloslav:
na doplňkovou půjčku

352 s. Autor učinil hrdinou
vrého příběhu zbabělého, po kariéře toužícího
človíčka, kterého ctižádost zavede z Evropy do
Atariky, odtud do Jakési státní instituce ve Wash
ingtonu a konečně na Filipíny, kde jeho dráha
neslavně končí. Divoké situace, do nichž se
Pravoslav Komenda v románovém ději dostává,
j;ou podmíněny mezinárodní politickou situací
zvláště změnami veřejného klimatu v Česko
slovensku. Bohatý děj romėnų doplňují novino
vé zprávy, soudní rozsudky a jiné dokumenty,
které dnešní absurdní svět plasticky dokres(ují.
/3r

Sexbomba
Josef Váchal

Nový kalendář
(Duha), 160 s., F 148X205. Jeden z nej
větších žijících humoristů v pěti mondelech
povídek ukazuje charaktery lidí kolem nás v si
tuacích všedních 1 nevšedních, ale vždy ozvláštněných nadhledem autora • humoristy. Povíd
ky provázejí vtipné Nepraktovy ilustrace. Vy
chází ve spolupráci s nakladatelstvím Česká
expedice.
-

Josef Váchal

Josef Váchal

TATARKA, Dominik /19U-1989/:
Sám proti noci. Přel.Jarmila
a Ivan Binarovi. Z deníkových
záznamů vybral a doslov Ján
Mlynářík. Edičně Karel Jadrný.
Doslov Kat.Dejmalová. 2.vyd.
P 199°. llo str,váz.
_ I7.00
- Prvně vyšlo v Mnichově 1984,
Od autora v doprodeji:
xNavrávačky.Index 1988.
16.00

TOŠOVSKÝ, Václav V. /1912/:
Padesát let chirurgem.
P 199o. 5o2 str.váz.
2o.oo
- Kniha vzpomínek prof.V.V.T.
přednosty dětské chirurgie UK.
Z lékařských memoárů ještě
máme /doprodej/:
VONDRÁČEK, Vladimír :
xLékař dále vzpomíná. 192o-1958.
1977. Antikv. 482 str.
14.00
xKonec vzpomínání. 1958-19^5.
1988. 528 str.
2o.oo

2Q0 a. F. 145 x 210. Men vše
mi ctnostnými manželkami českých králů zaují
má zcela zvláštní minto Rlchanza Ryksa, česky
Rejčka. Navzdory. konvencím své doby a zpo
čátku nemohoucí oběť politická hry, vyvzdorovala sl nakonec osobní svobodu srdce. Bez opo
ry vlivného příbuzenstva dokázala svým žen
ským půvabem-1 po králově smrtí získat slávu,
aby Jí nakonec odhodila pro lásku. Na barvi
tém pozadí rušných událostí začátku XIV. sto
letí, kdy se z dohasínající éry Přemyslovců ro
dila nově epocha • našich dějin,' vypráví autor
ka příběh královniných lásek, z nichž nakonec
v*4 ala láska jediná.

VAVŘINCOVA. Fan: Taková
mální rodinka

nor

(Pro pamětníky), 256 s., F 148X205.
Rozvětvená rodina, jejíž protagonisté žijí pod
jednou střechou. Je se svými konflikty, vztahy
mezi jejími členy, láskou i smyslem pro hu
mor, prototipem současného života. Populární
televizní seriál byl natočen podle této předlo
hy a fotografie v knize vám připomenou zná
mé herce (Medřickou, šejbalovou, Nového,
Bohdalovou, Hanzlíka a další). Kniha vychází
ve spolupráci s nakladatelstvím Česká expedice.

Kr

tolerancý —

Vademecum

ŠVEJDA, Jiří /1949/:
Přejezd. l.vyd. Most 1991. 278
str. váz.
15.00
- Hrdina prožívá po havárii na
železa.přejezdu nový život.

VAŇKOVA. Ludmilo: Žona pro třetlho krále

Sedm textů
, VÁCHAL Josef: Ďáblova zahrádka
aneb Přírodopis strašidel

308 s., 67 barevl a 137 čb. dřevorytů,
F 262X230. Neobyčejná cesta mezi ďáblovými
dětmi, přízraky a bytostmi přírodními, zjevují
cími se často hříšnému člověku. Autor, známý
grafik, malíř, spisovatel a mystik, vydal tuto
knihu, v roce 1924 ručně sázenou na ručním
papíře celkem v 17 exemplářích, původní for
mát byl 400X350 mm. Nakladatelství Paseka
přichází se zmenšeným reprlntem originálu
na křídovém papíře, dostupným širší veřejnosti.

&>/VACULÍK. Ludvík 71926/:
Morčata. Kresby Jindřich Růžič
ka. 2.vyd./l.vyd.v 68 Publ.77/.
P 1991. 156 str. kart.
8.5o
Vyšlo i v překladech.

VACULÍK, Ludvík :
Stará dama se baví. Kresby VI.
Jiránek. P 1991. I08 str.12.5o
Od autora:
xSrpnový rok 1988-89.1990. 8.5o
xčs.fejeton 1975-76.199o. lo.5u
xCeský anář. 199o. 456 st.22.00
xJaro je tády.2.vyd,199o« lo.5o

VALENTA, Edvard /19ol-1978/:
Žil jsem a miliardářem. K vyd.
Karel Blažek. 2.vyd. Brno 199o.
244 str./l.vyd.Indeg 198o/.
- Podnikání Jana Bati v USA za
doprovodu redaktora Lidovek
v třicátých létech.
15.00

VEJV0DA. Jaroslav /Marek, 19W:
Plující andělé, letící ryby.
1991. 246 str.
kart.
12.00
- V 16 povídkách galerie čes
kých exulantů ve Švýcarsku od
exil.autora.
V doprodeji orig.exil.vydání:
xHonicka. Toronto 1985.
15.00
xOsel aneb Splynutí.,1977.15.00
xPtáci. 1981.
19.00
xZelené víno. 1986.
2o.oo

VEIKÁ TROJKA. Arnošt Lustig:
Porges - novela z knihy Král
promluvil, neřekl nic 1989,
Kundera, M: Ztracené dopisy
4.část Knihy smíchu a zapomně
ní 1978 a Skvorecký Trip do
Česka 1982. 1991. 2o8 str.
kart.
I6.00

VLADISLAV, Jam Portréty a auto
portréty
(Tvar), 198 s. Soubor esejů ■ výtečného
překladatele, básníka,' spisovatele soustřeďuje
portréty šestnácti velkých postav světová lite
ratury od Danta, Shakespeara,. Veriama, Saint-John Perse, Reverdyho, aj. až k J. Kolářovi a
V. Havlovi. Kniha, je výsledkem autorova čtyři
cetiletého zamyšlení nad dílem autorů, které
povětšině překládal,' a přes historický oblouk,
jenž se ‘y ní klene, tvoH Jedinečný celek,
v němž vystupují do popředí především otázky
tvorby, jejího tajemství' a zákonitosti, stejně
Jako mravní odpovědnost umělce ke svému dí
lu a době. Tato publikace bude nepochybně
zároveň výtečnou vysokoškolskou pomůckou.

&r
VODŇANSKÝ, Jan /1941/t
Důvěrná“sdělení• Vyjde ▼ Humo
ru do kapsy.
Vyšlo:
. , ,
m
xJak mi dupou králíci. Il.VI.
Jiránek. 199o. 151 str. 12.oo

VYSKOČIL. Ivan /1929/:
Malý Alenéš. 199o. 95 str.
Ed.Příliv.
8.00
Antikv.: a jiné povídky. 1971.
14,00

-1ffe, Jaroslav /19o6-196o/:
Žákovská knížka Žáka Jaroslava.

£,vyd» Maria Krulichová. Úvod
Zd.Jlrotka. Ed.Prostor. Hradec
Králová 1991. 2*4 gtr.v. 15.oo
- Z nepublikoyané tvorby J.Z.,
zakázaném po unoru 46 až do r.
1956. Studentský humor, rané
?yžío’ Pík0Vá d®sítka/1918/ aj.
xVe stínu kaktusu. 19°o. 15.oo
xCesta do hlubin študákovy duše.
i?9o.
lo.oo
xStudáci a kantoři. Z tajností
žižkovského podsvětí.89. 18.oo
ŽÁK. Jaroslav — RADA, Vlastimil:
Ůudulfnek
a
Mailafousek
čili
Vzpoura na parníku Primátor Dit
trich

(Pro pamětnfkyj, 90 s. F. 148X210.
liuslr. V, Rada. Kniha Budulíuek a Mutlajousek
dli’ Vzpoura na parníku Primátor Dittrich je
společnou prací Jaroslava Žáka, výrazného
představitele české humoristické literatury, a
malíře Vlastimila Rady. Poprvé vyšla v roce 1930.
Do
jednoduchého
dobrodružného
příběhu
o. chlapci Budulfnkovl, Jeho mazaném pejsku
Matlaíouskovi a vzpouře na lodi, které se zú
častnili lodníci 1 trampové, vkomponovali au
toři řadu humorných historek vyprávěných
Jednotlivými. postuvamt děje. Neodolatelné Vy
právění o kanadských žertících ČI zknzku o bl
bounu vltavském nevydrží, snad žádný Čtenář
čiąt s vážnou tváří.

jBeeetrie
BARtOnĚK, Petr /vybra1/:
Smích z poslucháren. Il.Vl.Jiránek. P 1991.1o4 str.
9.oo
BĚLOHRADSKÁ. Hana /1929/
Bez krásy, be z límce. 3.vyd.
P 1991. 142 str. váz.
12.oo
- Zfilmováno Zd.Brynychem pod
názvem "a pátý jezdec je strach?
doba německé okupace, udávání,
melo vyjít znovu i v exilu.
BRANALP, Adolf :
Andělské schody. Medailón o au
torovi Irena Zítková, l.vyd.
P 199o. 3o2 str. Ed.Máj.
váz.
19.oo
- Úsměvná knížka o tom, jak
vzniká literatura

180 s. Vlasta Javořlcká patřila k velmi
čteným autorkám a její knížky, jichž napsala
několik stovek, měly svůj četný okruh Čtenářů
zejména na venkově. Po roce 1948 však přišly
její knihy postupně na index. V roce 1988 oe
jen na Čas vrátila do Uteťatury. V původním
románu Dva mlýny vykresluje rodinné a mi
lostné konflikty ve vesnickém mlynářském pro
středí na Vysočině. V centru pozornosti jsou
osudy dvou mlynářských rodů: Bodláků na mlýn< zvaném Nouzov a Kalinů ve mlýně Závisti.
Autorce se daří odkrývat vedle dramat lásky,
mravní čistoty, sousedské pomoci i závist a po
krytectví.

JAVOŘICKÁ. Vlasta /vl.jménem Ma
rie Zezulková 189o-1979/:
Granáty. P 1991. 4oo str.
váz.
19.00
- l.vyd.někdy po 1.svět.válce.
Dvoudílný román v jednom svazku,
příbsh schovanky venkovského fa
ráře provázený příkořím.

KŽÍŽ, Vladimír :
Tvrz.
2.přepr.vyd. Číslované
vytisky a aut.podpisem.
San Francisco, Tl.nAkl.199o.
- Historické povídky z tři
cetileté války prvně vyd.1977.
14.00
KUBEŠOVÁ. Blanka :
Koéiči dlažba. 1988. 232 str.
Z Indexu K31n.
2o.oo

javořlcká, Vlasta: Májová bouře

[Krásná četba, sv. 5.J, 150 s.. F 210X135.
Soubor 12 povídek oblíbené autorky ženských
románů řeší složité milenecké, manželské a ro
dinné vztahy žen ve městě i na venkově. Lehká odpočinková četba, při které ženy přijdou
na Jiné myšlenky.

^2.-

PITTNEROVÁ, Vlasta /1358-1926/:
Ka“gruntech u Zdobilů. 3.vyd.

199o. 214 str.
13.oo
xSelský chléb. U Příhodů, U Kotalů, U Drápalíků, Pantáta Rybec aj. 3.vyd.l99o. 275 str.
menší formát
13«oo
xStarodávné obrázky. 3.vyd. Hastroš, Stará škatule, Fronynka
a.1.199o- 262 str.
13.oo

xÚředničtí sirotkové. 199o.
251 str.
13^oo
Předtím /viz seznam 1/91/:
xNa kovárně. 3.vyd.l99o. 13. oo
-Autorka, vyřazená po r.1948
z knihoven /v šedesátých létech
vyšel jen malý výbor/ píše hlav
ně z Horácka-Záárska.

LOTAR, Petr /1910-1986/:
Země, kterou ukáži tobě. Z ně
mec. Das Land, das ich dir
zeige přel,Zd.Neumannová.
K31n, index a Praha, Jan Kanzelsberger /199o?/. 234 str.
kart.
13.5o
- Zřejmě poslední kniha Inde
xu nebo z pozůstalosti.
Od autora:
xDomov můj. Index 1981. 342 str.
2o.3o
PONICKÁ, Hana :
Lůkávícké zápisky. Toronto, 68
Publ.1989. 467 str.
25.oo
- Slovensky napsaná kniha od
autorky, kt.pracovala ve zdra
votnictví /otec soudce, matka
Maaarka/• Události jednoho ro
ku v zákoutí atř.Slovenska.

RYBÁKOVÁ, Minka :
Tuctová mrtvola. Toronto, 68
Publ. 1981. 232 str.
17-5®
TRAILER, Jiří :
Já nic, já muzikant. Vzpomínky
z 1st Í918-1978. Toronto, 68
Publ. 198o. 48o str.
2o.5o

VRÁZ, E.St.:
V dálavách světů. Výbor z ce
stopisů. Toronto, 68 Publ.1983.
46o str.
2o.oo

ÍXIL0V4
LíTEfc
ŽULOVÁ LITERATURA - originální
a většinoúl.vyd. v doprodeji:
BĚHOUNEK, Kamil /zemř.v Německu/:
Má láska je jass.
Toronto, 68 Publ.1986. 364 str.
-Vzpomínky krále Saského swingu.
26.oo
DRÁBEK. Jan /1935/:
Zpráva o smrti růžového kavalíra.
Toronto, 68 Publ.1977*
16.oo
Od otce /Jaroslav Drábek/máme:
Oženil,jsem se s královnou.1986.
Zūrichį Cramerius,
19.6o

EISNER, Pavel :
Chrám a tvrz. Dvoudílná kniha o
českém jazyce. Zůr-ich, Konfron
tace 1974. 1.336 str. 2.338 str.
oba díly váz.
38oOO

KONWICKI, Tadeusz :
Malá apokalypsa. Index 1981.
Posl.den života polského spi
sovatele, kdy je Polsko při
pojováno k SSSR.
18.oo
KRUPIČKA, Jiří :
Dopis z Ruska. Zůrich, Crame
rius 1987. 236 str.
19.oo

AXMANNQVÁ. Jiřina; Ztráta imu
nity

120 s. Poetické vidění Jiřiny Axmannové je obohaceno Její profesí zdravotní sestry
o nový rozměr, s jakým se čtenář nesetkává
často. Její poezie je jazýčkem na vahách mezi
lhostejností a zaujetím, obavami 3 nadějí, krá
sou a zmarem. Ja přemýšlivá, nehelasná, s vů
ní a chutí autorčina rodného kraje, Moravy.
Jsou to básně pro tiché čtení ve chvílích, kdy
se cítíme být obelháváni vřavou a komedlantstvfm světa, kdy zatoužíme po opravdovosti.

6BONDY, Egon :
Básně 1988 an9b čas spíše chmur
ný. Odplouvání. 2.opr.vyd. 199o.
66 str.
lo.oo

BONDY, Egon /Zb.Fišer, 193o/:
Básnické dílo.
3.Sbírky z let 1954-1963. 199o.
18o str. kart.
12.00
4. Naivita. 199o. 87 str. 12.00
5. Kádrový dotazník. Sbírky z 1.
1963-70. 1991. 18o str.16.00
6. Deník dívky, která hledá Eugona Bondyho. K vyd.Martin Ma
cho vec. Praž.imag.127. 1991.
75 str. Sbírka z r.l971.12.‘oo
Sv.l a 2 teprve vyjdou, celé dí
lo má mít lo až 12 svazků.

-8BONDY, Egon r
Hve léta /básně 1989 a 199o/.

Předml.Martin Machovec. 1991.
124 str.
lo.oo
Doprodej z exil.literatury:
Nesmrtelná dívka.PmD 1989.13.oo
BONDY. Egon :
3x Egon Bondy /Šaman, Mníšek,
Nový věk/• Doslov M.Machovec.
P 199°. 246 str. Texty nebyly
dosud publ. Psáno 74-82. 17.oo
BORKOVEC, Petr: Poustevna, véšiírna, loutkárna

(Ladění), 64 s. F .110X180. Lyrická básnic
ká sbírka autora, který již publikoval v Praž
ské Imaginaci (edici Nulté knížky). Vlastní
poezií též recitoval ve Viole. Charakteristic
kým rysem sbírky je především vynalézavost
v práci se slovem, schopnost ozvláétnéní sdě
lovacího obsahu e nekonvenční metaforíka.
Autor též jeví schopnost jednotlivé básně své
rázně vypolntovat. Dojmem určité výlučnosti
působí 1 místy neobvyklé členění do veršů a
nezvyklé, byť organicky tvořené novotvary.

FISCHEROVA, Sylva /1963/:
Velká zrcadla. Ilustr.VI.Novák.
Praha 19?o. 66 str.váz. lo.oo
-Překlad do angličtiny vyšel
téměř současně v Anglii.
HAKL, Emil: Rozpojená slova

(Ladění — poezie), F 110X160, 88 s. Ly
rická sbírka autora, jehož verše znajíc čtenáři
samizdatu. Ukázky básní Emila Hasla přinesly
literární Iniciály i rozhlas. Básník patří k sil
nému generačnímu proudu, který přichází na
scénu jaksi mimo svůj čas. Dnešní třicátníci se
zajímají o způsob, jak vystavět báseň, ale pro
výsledný artefakt je u nich zřetelně rozhodují
cí silný životní prožitek. Po rozmanitých pro
fesích dnes strojník čerpací stanice připome
ne ve svých verších Kainara — kulisou a po
hledem bez sentimentu.

CIJBOR, Pavel: ...Takže...

(Ladění — poezie), F 110X180, 56 str. Bás
ník Pavel Ctibor se objevil mezi novými auto
ry edice Ladění jako spontánní zářivý talent.
V jeho verších je znát osobnost mladého muže
sršícího temperamentem.
Jeho obraz světa
vzniká z přetlaku sil. Figuruje v něm posunu
tý boschovský svět dneška 1 hlubinná rovina
tužeb. Je to expresívní poezie s udivující ob
razností, osobitý objev v krajinách české
poezie.
_

DEML, Jakub;
kronika města Tasova. Faksimilie části tasovské kroniky vlast
noručně psané J.D. 1991. ca 12o
str. Brno.
Cena ?
EEML. Jakub :
stěárý den. Kresby Jaroslav Še
rých. Bibliofilie z r.1954.
Vánoční tisk 1991. 14 str.
Vyjde
Soupis knih od Jakuba Demla
viz náš seznam 1/91. Básník,
žil v 1.1878—1961, vyobcovaný
katol.kněz. po r.1948 zákaz
publikování

DIVIŠ, ivam.Suttjum

(Mimo), 112 a. F120 X 165. I. Diviš je bás
ník evropského formátu a je. svým ustrojením
podoben vulkanickým jevům. Jeho životním
údělem je erupce poezie. Sursum je -důležitá
kniha veršů v jeho obraze světa. Jo to kniha
obratu 1 konverze, ztráty i nalezení. Po básní
kově návratu do Cech je to pravá sbírka poezie
v pravou chvíli. Autorovu desátou knihu vydá
vá nyní nakladatelství Mladá fronta, v němž
básník působil jako spolutvůrce mnoha význam
ných edičních Činů šedesátých 1st.
>
_

(Mimo edice), 96 a. F. 120 X 185. Verše
českého básníka, žijícího po látá v Pařili,
s nímž je spojena legenda pravovámého sur
realisty. Autor objevuje ve světě nadreálné zku
šenosti novou věcnost a činí tak v několika ev
ropských městech. Po srpnu 1968 odešel do Pa
říže a živil se vším možným, nošením obrazů
1 přednáškami na vysoké škole. Od surrealismu
jej mezitím toulky přivedly k vlastní každo
denní metafyzlce, pro kterou je určující zku
šenost velkých měst e jejich šedl — po Prese
a Paříži, Barcelona, Lisabon, Brusel, Berlín...

JOr
LAMPL. Pěťák: Cestou do blázince

Paseka, 80 a., F 183X116. Ilustr. Josef Thér. Vý
borem svébytné poezla pražského bohéma chce
nakladatelství Paseka splatit dluh krásnému
člověku, který Šířil po léta své úvahy a humor
po pražských staroměstských hostincích.

Ór
BRPUSEK. Antonín /1941/:
Zimní- spánek. Verše z let 19691979. Ilustr. V.Novák. 1991.
171 str.
lo.oo
- Pod názvem s.bírky exilového
básníka /Hamburg-Berlin/ se
skrývá samizdatový Kontraband
z r,1975/nyní Zapomnětlivost/
a Zimní spánek.

KRÁL, Petr: Právo na.Šedivou

HOŘEC. Jaromír: Bohemus

Str. neuvedeno.
Ilustr. V. Hollara. Sbírka poezie básníka, kte•ý posledních dvacet let nemohl publikovat,
irlblizuje v dramatickém podání osudy a díle
ílstra české grafiky, exulanta po Bílé hořr
áclava Hollařa. Původně měla být knížka vy
:ána koncem Šedesátých let, avšak tehdejf
enzura ji zakázala, protože autor prý „úmysl
ié hovořil o potlačené svobodě v zemi po bě
lohorské bitvě, navazoval tím provokativně sl
tuael v Československu po srpnu 1968“. a proto
„vážně narušovęl politiku konzolldace“. V za
hraničí vyšla knížka Bohemus v nákladatelství
Poezie mimo domov v Mnichově a byla po svém
vydání označena za nejvýraznější básnickou
sbírku roku.

oř
HOŘEC,
session

Jaromír:

Půlnoční

jam

(Duha), 160 s.,-F 148X205. Autor, který
nesměl dvacet let publikovat a který byl znám
také jako autor textů k písním (například Dva
modré balónky. Dívka jménem Pygmalion a).),
tu shromáždil své texty a poezii inspirovanou
jazzem. Kresbami knihu doprovodil jan Krlstofori, doslov napsal Josef Sltvorecký. Knižní vy
dání bylo v roce 1970 zastaveno cenzurou. Vy
chází ve spolupráci s nukladatelstvím Česká
expedice.
,
_

HOLUB. Miroslav /1923/:
Řozměr přítomnosti. 1991.
VYJDE cca.
18.oo

JELÍNtlK. Ivan /19o9 Kyjov/:
Světlo' a tma. l.vyd. II.Lad.
Cepelák. P 1991. 66 str. 11.oo
- Od r.l947 v cizině, nyní ži
je v Londýně. Řada exilových
Bbírek je u nás k mání:
xKolová stavba.198o.
13.00
xSochy. 197o.
lo.oo
xAkropolis. 1982.
12.00
xSe sluncem na prsou.86. 2o.oo
xMoře věčnosti. 1988.
13.00
KŘIK KORUNY ČESKŽ. Doslov Jiří
Mucha. Ř vyd. J.šlomek. 4.vyd.
Praha, edice poezie Klín 199o.
- Svazeček malého minifornátu
odbojové poezie vzniklé po ně
mecké okupacij prvně vyšlo ano
nymně v Paříži 194o /s názvem
Hlasy domovu/. Faksimile 3.vyd.
z r.1947 /doslov Karel Cvejn/.
lo.oo

MIKULÁŠEK. Oldřich :
A trubky zlatý prach. K vyd.
Zdeněk Drahoš. Dosl.Jiří Opelík.
II.Jiří Hadlač.
Brno l?9o. llo str.kart. 13.5o
- Prvně tištěné básně z let
198o-82.
xNabízíme: Druhé obrázky.86. 9.00
NEZVAL Vítězslav :
Dilo 37. Pozůstalé básně. Melan
choličtí upíři, Jitro, Říkadla,
štýrský To^en, Praž.domovní znar
mění. Uspoř.Milan Blahynka.
P 199o. 4go str. váz.
14.00
- V antikvariátu célá řada svaz
ků Díla /na dotaz/
ORTEN, Jiří :
červený obraz. Výbor z milostné
poezie! Vybr. Marie Langerová.
Ilustr. Jaroslav Šerých. Ed.
Prstýnek. P 1991. 112 str.malý
formát. Ze sbírek Čítanka jaro,
Cesta k mrazu, Ohnice a Scestí
i nezařazené básně.
14.00

RENČ, Václav /1911-1973/:
Popelka nazaretská. K vyd.Zdeněk
Drahoš. Dosl. Jan Med. 2.vyd.
Brno 1991. 84 str. kart, lo.oo
- Prvně vyd.1969. Vznikla ve vě
zení /básník byl odsouzen na 25
let těžkého žaláře v r.1951/*
kart.
lo.oo
Doprodej:
xSetkání s Minotaurem. lyrika
1962-1967. Přetisk 1969.
9.00
x Pražská legenda.Řím 197^-. 19.00
SKÁCEL. Jan /1922-1989/:
Smuiénka. II.Veronika Palečková.
3.vyd. P 199o. 68 str.
13.00
Německy máme: Wundklee.

SKÁCEL, Jan: A znovu láska

64 8. Sbírka z pozůstalostí předního -čes
kého básníka, nositelé Petrarkovy ceny. *V' do
bě,. kdy- nesměl autor publikovat, kolovaly jeho
yerše V opisech, a ovlivnily 1 nejmladší genera
ce. Knižní vydání jeho sbírek v 80." letech bylo
pak pro. ctitele poezie vždy opravdovou událos
ti. Připomeňme v Bloku vydané Dávné proso,
Odlévání do ztraceného vosku. Kdo pije potmi
vino... Verše, které Jan Skácel před svou smr
tí v listopadu. 1989 zahrnul do - své poslední
knihy, se stávají tichým básníkovým poselstvím
o síla „nepatrných věcí“, a potřebí mihy a

mravní opravdovostí-

SLAVIK, Ivan: Kapky krv« a potu
Arnošta Janče

Sád; 23 o. Tato duchovní poezie Je čtyřverším,
která básník zapisoval na základ# svých snů.
4ulor į» posledním z velkých žijících křesťan
ských básníků.

STROŽ. Daniel/1945,nyní Mnichov/:
Tó jg můj návrat. II.Libor Fára.
Plzen, PmD 199o. Menší formát.
17o str. Edice Bakalář-díla plzeň
ských rodáků, váz.
7.5o

ŠIKTANC Karel /1928/:
Adam,a Eva. 3.vyd. II.Bohdan Ko
pecký. 199o. loo str.ed.Prstýnek.
lo.oo
ŠIKTANC, Karel :
Jak se trhá srdce. Výbor z poezie
1964-1970. P 1991. 174 str.
váz. .
ll.oo
- Podstatně rozš.výbor na rozdíl
od exil.vydání v PmB-Můnchen 1983
/také máme za 15,-/.
český orloj. 1971-73.199o.lo.oo

ŠIKTANC, Karel :
Utopenajeb voči. Ilustr.B.Ko
pecký. P 1991. 94 str. Klub
přátel poezie,
lo.oo

'PŘEKLADY
£0 čcMtinv

(Mimo řady), 117 s., F 135X1.95.
Pozoruhodné dílo známého švýcarského drama
tika a prozaika, léta v Československu nevydá
vaného. Autor novelu koncipuje Jako fingova
ný protokolární záznam z jednáni před porotním soudem: vražda prostitutky — obžalova
ný, bývalý manžel zavražděné, nemá alibi, je
však osvobozen pro nedostatek důkazů. Zamýš
lí se nad výpověďmi různých svědků (i svých
šesti bývalých manželek), komentuje Je a kon
frontuje s vlastním tvrzením. Jde o detektivní
novelu par excellence, napsanou velmi lehce,
8 humorem a Ironií a se skvělým psychologic
kým postřehem. Soudní svědkové prozrazují
svým svědectvím i hodně o sobě, pod rouškou
kriminálního příběhu autor vyslovuje velmi
kousavou kritiku společnosti.
y z? .

HER RIOT, James: Když se zvěrolé
kař ožení, 2. vyd. (ve Svobodě 1.)

(Mimo edice), 409 s. Z angl. přel. E.
Marxové. Druhý svazek nevšedních 1 všedních
příhod mladého veterináře, zde Již novoman
žela. Laskavý humor, hezký vztah ke zvířatům
a hluboké-pochopení p.o lidské povahy Jsou
znaky autorova přístupu k životu a přednost
mi jeho-knih.

VOKOLEK, Vladimír: Kroužení

(Jádra), 120 s., 7 péro, F 116X187. Básrrcký odkaz autora nejstarší generace (zemřel
r. 1938) sdružuje dvě sbírky — Na hrotu pla
mene a Kroužení. V současné české literatuře
jím patří místo pro jejich zralost a humanistic
kou obsažnost. Jsou autentickým výrazem bás
níkovy životní situace s motivy osamění a
? přesahem k hlubokým meditacím o smyslu ži
vota 1 historického dění. Básníkovo urputné
dobývání slov a hledání odpovědí na osudové
otázky je poučeno mytologií a filozofií, ale je
zakotveno v našem čase.
/1OI"

ZAHRADNÍČEK. Jan /19o5-196o/:
Znamení noci. Doslov "Básnická
výzva" Bedřich Fučík. Fotogr.Jan
Jakub Zahradníček, l.vyd. Praha
199o. 64 str.a příl. Čtvercový
fomát. Česká expedice 2. 9.5o
- Ze samizdát.svazku Asyl.
Nabízíme:
xDům strach. Toronto, 68 Publ.1981.
93 str.
12.00
xRouško Verončino. Antikv.Řím 1968.
llo str.
I8.00
xNěmecky: Der Haftling Gottes. Gedichte 1945-196O-. 1984.
29.80

-BKAFKA. Franz /1883-1924/:
Obři krtek, l.vyd. Trebię 1991.
-Podle překl.VI.Kafky prózy:
Popis jednoho zápasu, Vesnický
učitel, Blumfeld, starší mláde
nec, Most, Doupě, váz.
14.00
KAFKA. Franz :
Proměna. Z němec.Die Verwandlung. P 199o. 79 str.kart.9.00
KISHON, Ephraim /1924/:
Nevděk světem vládne. Z němec.
"TJndank ist der Welten Lohn"
přel.Miloš Veselý. Il.Jan Kri
st of ori. Praha 1991. 255 str.
15.00
- Druhý Kishon" z curyšsko-pražského následníka Konfrontace a
Crameria nakl„Konsultace vede
né dcerou nakl.Šárkou Peškovou.
xPrvý: Inkognito v Praze.199o.
195 str. kart.
16.00
- V exilu vydala Konfrontace od
E.Kishona: Bomba pro každého.
1984. Nejlepší. 1981. Německy:
Uber die Schweiz, geb,
lo.oo

LEVY, Alan :
Pražské peřeje. Tl angl.Rowboat
to Prague přel,Igor Hájek. 2.
vyd./l.exilové v 68 Publ.
/
Praha 1991. 324 str.kart. 16.00
-Americký novinář, kt.se rozhodl
žít v Československu a žil zde
v 1.1967-9o do svého vypovězení
/podle režimu špión/. Pak žije
ve Vídni a r.1991 se stěhuje
zpět do Prahy. Kniha vyšla ang
licky později pod názvem "So Ma
ny Heroesn-198o.

HERRIQT, Jam 'S- To by se zvěro
lékaři stát nj.r .do, 2. vyd. (ve
Svobodě 1.)

(Mimo edice), 448 s. Z angl. přel. E.
.Marxová. Autobiografický příběh mladého veerináře který po absolvování univerzity odhází mezi drsné, ale dobromyslné venkovany,
•řekypuje optimismem a humornými situace11. Po přečtení této první části triptychu čteiář pochopí, proč tato kniha — nazývaná „nasladatelskýro zázrakem“ — byla Ihned po vy
lití rozebrána.
>/•

JOYCE. James :
Odysseus. 2.vyd. Z angl.ūlysseus /1964/ přel, a doslov Aloys
Skoumal. Predml.M.Jindra.
Praha 1976. 67o str.váz.29.00
- Doprodej několika výtisků
knihy, která se prodávala jen
pod pultem.
KAFKA Franz: Popis jednoho zá
pasu (ftovely, črty, aforismy z po
zůstalosti), 2, vyd.

(Vybrané spisy F. Kafky), 288 s. Z něm.
přel. V. Kafka. Rozsáhlá* úvodní -povídka Popis
iednoho zápasu je vůbec první .známou Kafko
vou prací a stejně Jako ostatní texty obsažené
v tomto svazku (pocházeli z let 1914 — 19241 ji
:harakterl7.u|e nemilosrdné proniknutí pod po
vrch společenské struktury doby i do vnitřní
ho světa jednotlivce a vytvoření v literatuře
zcela ojedinělého autonomního světe

MUSSET, Alfred, ds: Pikantní pří
běhy Pořížanky

96 S; Soubor vzrušivě milostných
příběhů z poloviny 19. století, které na sebe
plynule navazují.

Z5/-

ORWELL, George /19o3-195o/:
1984. Z angį.Eva Šimečkové. Do
slov Milan Šimečka. V ČSFR l.vyd.
Exil.vyd.v Indexu 1984. P 1991.
272 str.
13.00
NázeV vyjadřuje letopočet v 'němž se odehrává
příběh W. Smitha, občana státu Oceánie, které
ho čím dál tím víc trápí pochybnosti o stylu
Života v jeho zemi: lidé Jsou zde vystavováni
rozmanitým formám fyzického a psychického
nátlaku, béz možnosti vyjádřit vlastní ntizur.
Jedná se o dílo, které díky své umělecké kva
litě odolalo zkoušce času a |e nyní chápáno
v širokých humanistických souvislostech jako
varování před nebezpečím totalitního režimu.

SEN, S.: Cesta čaje
KAFKA, Franz: Dopisy Fellcl

160 s„ F 145X205. Ilustr...P. Roučlra.
První český překlad milostné korespondence
světově proslulého autora s Jeho snoubenkou
Felice Bauerovou otevírá zcela nový pohled na
soukromý život spisovatele.

190 s. Z amer. orlg. přel, V. Faktor.
Klasická Senová knížka románovou formou se
znamuje s orientální filozofií obrácenou do
vlastního nitra a s tradicí a rituály přípravy a
pltí čaje. Pro Evropana znamená neobvyklé po
jetí života a Je protikladem moderní uspěcha
né doby.

-10-

SERRES • MONVY. Agnes de: NepMlii slušný deník mladé komlesy

200 s„ F 145X210. Překl. z franc. Na
stránkách deníku mladé dívky z nejlepší spo
lečnosti, vychované v klášterní škole v největ
ší nevinnosti, se na pozadí Francie 110. let mi
nulého století odvíjejí její prázdninové přího
dy. Procitající smyslnost a Žhavá touha po po
znání zakázaného ovoce jí vedou do vášnivých
dobrodružství, která prožívá v romantickém
prostředí jlhofrancouzského zámku a v jeho
malebném okolí. Z naivní klášterní schovanky
se mfiní v ženu, která ví, co od Života očeká
vat: naplnění snil o lásce a rozkoši.
,

THOREAU: Walden aneb Život v le
sích

(Mimo edice). 400 s. Z angl. přel, josef
Schwarz. Průkopnické dílo významného klasi
ka americké prózy a"znalce starověkých a orien
tálních kultur, jenž v duchu dobových tenden
cí odešel v roce 1845 k jezeru Welden, aby
stranou civilizace pozoroval přírodu a uvažoval
o životě. Jasně stylizované vyznání přírodě se
stalo jedním ze základů amerického filozofic
kého myšlení a zároveň patří ke klíčovým dí
lům, předjímajícím ekologické linutí.
/r -

TOLKIEN, j. R. R.: Pán prstenů -

tivg vžze'

(Třináct), 336 s. F. 130 X 200. Z angl. přel.
S. Pošustová. PokraČoVání světoznámé fantas
tické trilogie britského spisovatele vypráví
o dramatických osudech pohádkových hrdinů
(skřítků 1 lidí) zavlečených do nesmiřitelného
boje mezi silami dobra a zle v dávnověké Stře
dozemí (čtenářům známé už z knihy Společen
stvo Prstenu). Tolkienovo dílo, naplněné sple
titým dějem a tajuplnými krajinami, vzbudilo
v západním světě takřka kultovní obdiv mezi
mládeži a příznivci fantastické literatury.

KNWTRotéri
^ASSOLANT. Alfred :
hrdinný kapitán Korkorán. Podle
stej.románu Vítězslav Kocourek.
Dosl.Mil.Krása. Pův.ílustr.A.de
Neuville. 4.vyd. 1991. 216 str.
Od lo let.
12.00
BIBLE PRO DĚTI. Převyprávěly
Bridget Sadaway a Jean Atcheson.
Přel.Vladimír Vařecha. Bratisla
va 1991. Větší formát. 3o4 str.
Barevné ílustr.převzaté z ital.
a araeric.vydání. České i sloven
ské vydání.
24-.00
- V r.l977 vyšlo* tištěno v Ju
goslávii /červena vazba/ české
i slov.vydání Ilustrované bible
pro mládež, původně americké
/již jen slovenská vydání/.
BEECHER-STOWEOVÁ:
strýčka Torna

Chaloupka

(Dětská četba), 460 sir., F 210X290.
Z angl. přel. E. Tilsch. Celé generace dětských
čtenářů již oslovil román americké spisovatelky
Chaloupka strýčka Torna, a stal se knížkou,
která je pak provázela po celý Život. Svým cit
livým vypravěčstvím nechává nahlédnout do
osudů černošských obyvatel amerického. Jihu
před občanskou válkou. Přestože mnohdy vy
práví o jejich neradostném údělu, o jejich někdy
marném usilování o kousek lidského Štěstí a
práva na slušnou existencí, přesto působí její
román neobyčejně svěže, radostně a nadějeplně. Otevírá srdce čtenářů svým- přesvědče
ním, že dobro vítězí nad zlem,, ale že je také
třeba se zlu, lhostejností a bezpráví postavit.

fyBurian, Vlasta:
dětem, 2. vyd.

Veselé

vyprávění

WALTAR1 M.: jeho království

(Soudobá próza). 4-18 s.. F 118X165.
Z fin. přel. M. Hellniuthová. Aulor úspěšného
historického románu Egypťan Sinuhet se opě
tovně připomíná čtenářům svým dalším histo
rickým románem Jeho království. Děj zasazený
do 30. roku po Kr. vypráví o osudech římského
Šlechtice Marka
Manilia
Mezentlana. který
opustil nákladný život v Římě, život sice plný
rozptýlení a nevázaných radovánek, ale záro
veň prázdný; cestou do Palestiny objevil nový
smysl života v prostotě a chudobě.

(Duha), 110 s. ílustr. V. Kubašta. Málokdo
ví, že král komiků Vlasta Burian napsal také
knížku příběhů pro malé čtenáře. Otevírá JI
historkou o svém zrození, kdy mu tři sudičky
daly do vínku právě schopnost bavit lidi bez
ohledu na věk a zájmy. A pak následuje kas
káda pohádkových humoresek, v nichž sé malý
Vlastík učí rozumět „psině a konině“. Co strán
ka, to bouře nápadů a smíchu, právě takového,
jaký prožíváme při sledování nestárnoucích Bu
rianových filmů. Je to kniha doslova „pro ce
lou rodinu“.
_

Ýečná Ambra. Z angl."Forever-Am
ber" přel. W.F.Waller. Praha
199o. 824 str. Přetisk světové
ho bestselleru podle vyd.l94S.
váz.
29«oo

fy-

KARAFIÁT, Jan :
Chrobácky pře malé i veíké-deti.
II. tuba Suchalová. Bratislava
1990. 72 str.a barsv.obr.,velký
formát. •
19.00
České vydání většího formátu
s ilustracemi Jiřího Trnky:
Broučci. 84 vyd.1989.
18.00
Také německé vydání s ilustra
cemi Jiřího Trnky:

KUTIROVÁ, Amálie/1898-1965/:
Sabra á Malinka. 2 díly v jedné
knize. 5.vyd. ílustr. Jan Provaz
ník. K vyd.Zd.Robenek. Ostrava
1991. 316 str.
1. Gabra a Málinka povedené dcerky.
2. Gabra a Málinka ve městě.
Vyjde ještě díl 3/4.
2o.oo
Osm světel. Židovské příběhy vy
pravuje Leo Pavlát

216 s., 58 obr., Ílustr. J. Běhounek. Vel
ká, krásná reprezentativní publikace židov
ských legend, bajek, pohádek a dalších příbě
hů. Vyprávění jsou rozdělená ’ do osmi oddílů,
podle světel osmlramenného svícnu. Knihu’ uza
vírá, devátý oddíl s názvem '„ŠameŠ neboli slu
ha“ ten, který v synagóze pomáhá udržovat
světlo), v němž najdeme krátká vyprávění o Ži
dovském Kocourkovu — Chelmu. Ilustrace’Jiří
ho Běhounka byla oceněna na Bienále ilustrací
v Bratislavě 1987. Českému vydání předcházela
publikace Artie.
~~

POLEDŇÁKOVA. Marie:
trhnout velrybě stoličku

jak

vy

(„13“). Ani stotisícové náklady knih M. Po
ledňákové nedokázaly uspokojit obrovský zá
jem všech televizních diváků, které okouzlil
příběh sympatického kluka, který zarputile
hledá a konečně nachází svého tátu. Stejně ja
ko televizní flliny’ Jak vytrhnout velrybě .sto
ličku a Ják dostat tatínka do polepŠovny.í jBjich knižní podoba sl získala srdce všech, kleří malému Vaškovi drželi palec a se zataje
ným dechem a s úsměvem prožívali jeho dět
ské starosti.

POLEDŇÁKQVÁ. Marie: Jak. dostat
tatínka do polepšovny

BURNETOVÁ Frances: Malý lord

(Soudobá próza), 180 8., F 144X205.
Z angl. přel, L. Smutek. Román je ukázkou to
ho nelepšího, co tento anglický humorista vy
tvořil. Hlavní postava, mladík Sam Marlowe, ie
sice chlapík se srdcem’ na pravém iníatě, zá
roveň. je však neuvěřitelný smolař a stejně tak
neuvěřitelné’jsou Situace, do nlbhž se'dostává.
Pfi ještě ha lodi do Evpópy se zamiluje dó dív
ky Bllllé a nakonec přes' všechny nástrahy osu
du, v nichž jiskří Wordehousův slovní a situač
ní humor, vše dobře dopadne i pro Sama.

24U s., 90 pero, 13 barev. Ílustr.
„Pojd se mnou tam, kde nebe je vysoké a mod
ré. a* kde oblaka bílá rychleji než jinde plu
jí...“ Tak zve spisovatel své mladé přátele do
přírody, aby ji v pestrém „kalendáriu“, měsíc
po měsíc! přiblížil, a poradil, jak ji vnímat, če
mu se z ní naučit a jak se v ní pohybovat. Pro
mlouvá ke čtenáři prostřednictvím chlapců z klu
bu Ztracená stopa, který vznikl zcela náhodou.

<2/-

WIRSOROVÁ. Kathleen :

WPDEHOUSE. P. G.t Dívka na parniku

FOGLAR, Jaroslav:. Kronika Ztrace
né stopy, 3. výd.

(Radost. Sv. l.J, 160 s., F 210X135. Přel,
z angl. ílustr. Osměvné díiko s vynikajícím dět
ským hrdinou, přenáší čtenáře do oblasti živo
ta anglosaského světa dětí I dospělých Krásnou
četbu svého mládí sl Jistě osvěží 1 rodiče ma
lých členářů. Kniha je doplněna původními do
bovými ilustracemi a je nově přeloženn

FOGLAR, Jaroslsv :
Chlapci od Bobrej rieky. Z čes.
Anton Hykisch. II.Josef Cejnak.
Bratislava 1991. 149 str.lo.oo
Rada "foglarovek" i antikvám?.

(„13“). Jestliže první kniha končí happyendem šťastného setkání, potom neméně úspěš
né pokračováni prověřuje během letních prázd
nin novomanžele s odrostlým synem z upřím
nosti a pevnosti jejich vztahů. Přes všechny ob
tíže dovolené s originálním dědečkem a špat
ně ukrývanou horolezeckou vášní sa všichni do
kážou dívat na- život z té vlídnější stránky.
A možná právě lady je hlavní příčina tak jed
noznačného ůsjJěchu televizních filmů M. Po
ledňákové i jejich knížek, po kterých se čte
náři stále ptají.

SEKORA, Ondřej :
Ferdo cvičí mravenisko. 3oV£d.
Z českého Hana Zelinová. Kosice
1991. 14o str. viaz.
12„oo
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SEKORA. Ondřej :
Kuře Napiji a jeho přátelé. 3.
vyd. 1991. 74 str. Od 5 let.
váz.
lo.oo
SEKORA, Ondřej:
Kocourkova-

Kronika

gETŘÍČEK, Miroslav jr.:
Úvod do /současné/ filozofie.
11 improvizovaných přednášek
2.vyd. /Iovydona UK 199o/o
Praha 1991. 92 str.
lo.oo

města

AZENBACHER, A.: Ovod do filozo
fie, 2. vyd.
(ME],.126 s.f 25 obr."Ilustr.. autor. Ve^elé příběhy občanů 1 starosty města Kocourko
va. ktéré • Jadrným vtipem vyprávění i autoro
vých obrázků pobavily už ąėkolik generací dětí
í rodičů. Vypráví s"e v nich o tom, 'jak Kocourkov.ítí stavěli radnici, káceli les, sázen sůl. stě
hovali kostel a vyváděli í jiná lagračnf věcí.

xBrouk Pytlík. 1988.8.vyd. 13.00
xChrobák Truhlík.199o.
13.00
xKronika města Kocourkova.85.15.00
xFerdův slabikář. 199o.
13.00
xPerdy und seine Freunde.89-14.80

SUCHÝ, Jiří: Dítě školou povinné

80 s., 45 obr. ilustr. J. Šalamoun. Výbor
z veršů a písňových textů dnes Jíž klasického
textaře a básníka v Jedné osobě je určen dětem
mladšího školního věku. Autorem doslovu •• Je
Miroslav Horníček, který na této ■ malé ploše
učí dětské čtenáře vnímat poezii a přibližuje
Jim poslání básníka.

*>r

304 s. Kniha známého západoněineckého
filozofa chce uvést čtenáře do všech důležitých
problémů evropské filozofie. Je to
soustavný
a komplexní výklad o základech jednotlivýci fi
lozofických oborů. Kniha vyniká jasným výkla
dem, přehledným členěním, v textu je řada ta
bulek, obrázků, citátů z děl předních filozofů.
Má stavebnicovou
strukturu a promyšlený
systém odkazů, takže čtenář se v díle snadno
orientuje a může v knize sledovat i dílčí fi
lozofické • problémy. Žádná podobná práce zde
desetiletí nevyšla, je vhodná pro studenty SŠ
i VS, širší kulturní veřejnost.

BĚLOHRADSKÝ, Václav: Myslet ze
leň světa.
(Rozhovor s Karlem
Hvíždalou)

(Mimo edicej, 112 s., F 130X200. Po dál
kovém výslechu Václava Havla a Soukromé
vichřici Pavla Landovskáho vychází třetí kni
ha rozhovorů známého novináře tentokrát s fi
lozofem Václavem Bělohradským, profesorem
na univerzitě v Janově, žákem Jana Patočky a
přítelem Milana Kundery. Kniha je - pro čte
náře zajímavá především tím, že přibližuje zá
kladní filozofické, postoje a myšlenky, které
jsou východiskem pro naši' současnou politiku
reprezentovanou prezidentem Václavem Hav
lem. Jde o úspěšný pokus filozofování mimo
uzavřená ghetta vědeckých ústavů a Institucí.

12r
MARCUSE, Herbert: Jednorozměrný
člověk

LOUŽILOVÁ, Olga :
Mssarylcuv problém moderního člo
věka.
Praha, Univerzita Karlova, Acta
Univeraitatis Carolinae 199o.
141 str. kart.
14.00

PATOČKA. Jiří
Tří studie o Masarykovi. K vyd.
připr. I.Chvatík a P.Kouba.
Doslov Pavel Kouba, l.vyd.
Praha, ed.Váhy 1-1991. lo.oo
- V samizdatu a v exilu vyšlp
s názvem "Dvě studie o Masaryko
vi" /68 Publ.198o/. Zde je navíc
připojena stát z třicátých let.
Masarykovo a Husserlovo pojetí
duševní krize evrop.lidstva.Pokus
o českou národní filozofii a jeho
nezdar. Kolem Masarykovy filozofie
náboženství.

MASARYK, T.G.:
0 škole a vzdělání. Úvodní stu
dii Josef Cách. P 199o. 136 str.
Z dějin pedag. 34.
lo.oo
- J.A.Komenský/1892/, Inteligen
ce. skola a náboženství /19o7/,
Kec na 1.sjezdu učitelstva 192o

(Mimo edice). 264 5. Zákonitá ana
logie osudů, jež lidé prožívají v rozvinuté indusiri,-tlní společnosti i ve společnosti socialis
tické. Obě jsou poznamenány konzumní orien
tací, kleni je v industriální společnosti hlavním
garantem společenského klidu a za socialismu
Slouží' jako únikový prostředek před útiskem a
nadvládou byrokratických a Ideologických apa
rátů.
~

PALOUŠ, Radim: K filozofii výcho
vy
260 s. F. 148 x 210. Jde o text se zaměře
ním k odbornému studiu na vysokoškolské
úrovni. Studie vyšla samizdatově v edici Nové
cesty myšlení v r. 1987.. Vymezuje se v ní po
jem agogiky jakožto teorie výchovy, jejímiž
součástmi jsou pedagogika [teorie , výchovy
v mladém věku], andragogika (teorie výchovy
v dospělosti) a gerontagogika (teorie výchovy
v stáří) — v duchu Komenského „školy stáří“.
Úvahy jsou rozčleněny do osmi .kapitol: Filozo
fie a výchova. Život, čas a ..ppvoianost. Dialog.
Rétorika. Výchova jako výkon odpovědnosti za
dobrý svět. Umění porady. Zralá doba. Duše a
identita. Poslední dvě jsou jakýmsi společensko-historickým a životně .osobnostním oslove
ním čtenáře, totiž pokusem nastínit aktuálnost
problému teorie výchovy.

PATOČKA, Jan: Přednášky z antic
ké filozofie — Sókratés

384 s. F. 148 x 210. Jde o první svazek
studii jednoho z nejvýznamnějších Českých fi
lozofů XX. století Jana Patočky k dějinám filo
zofie. V tomto svazku jsou zahrnuty přednáš
ky o předsokratovské filozofii a Sokratovi před
nesené na filozofické fakultě v letech 1943/47
a 1968/69. Autor se ve svém výkladu vzdává pří
stupu Aristotelova, na. němž bylo, závislé dějepisectví až do 19. století.. J. Patočka vychází
z ontologického zamyšlení M. Heideggera, kte
ré chápe řeckou filozofii v souvislosti s refle
xí fenomenu Času.

PATOČKA, Jan
Náš národní program. Eseje. Praha
199o. 72 str. - K výstavě Kde domov
můj 4.
lo.oo
- Česká vzdělanost v Evropě, Dilena
v našem národním programu,^Jungnann a Bolzano, Filosofie čs.dě
jin.
V Praze dosud vyšlo:
xNegativní platonismus. Věčnost a
dějinnost. 199°. 228 str. 15«o°
xKacířské eseje-o filosofii dějin2.vyd. 199o. 162 str.
11.00

CZECH, Jan /1951/t
filosofie dramatu. Praha 1991.
80 str.
9.00
DUBSKÝ, Ivan /1926/:
Filosof Jan Patočka /19o7_77/•
Praha 1991. 68 str. Ed.Oikumené
15.
9-8o
FREUD, Sigmund /1856-1959/:
W"člověku a kultuře. Z němec,
a doslov Jiří Stromšík, přel.
Ludvík Hašek a Jiří Pechar.
P 199o. 444 str. Eseje 1.
váz.
19.00
- 13 textů o sobě a psychoana
lýze, Doatojevskij a otcovraž
da, Proč válka, Já a ono.
HEIDEGGER, Martin :
Konec filosofie a počátek my
šlení.
Vyjde
HEJDÁNEK, Ladislav /1927/:
Filosofie a víra. P 199°. 171
str. Oikoymenh 141
15.00
- Aut oj; byl v r.71 vyhozen z Fi
losof .ustavu, vrátný, topič, od
souzen na 9 měsíců, mluvci Char
ty 77• V italštině Dopisy příte
li /79/.
Německy:
Wahrheit, and Widerstand. Prager
Briefe. 1988.
48.00
JASPERS,' Karl :
Rozum a existence.
Vyjde
KOHÁK, Erazim /1955. žije v USA/:
Pražské přednášky. Život v prav
dě a moderní skepse. Praha, 3.
lékařská fakulta UK 1991. Io2
str. kart.
lo.oo
- Hostující prof.FF UK "nepočí
tal jsem, že se kdy v životě do
stanu do té země, kterou isea
opouštěl jako čtrnáctiletý?

POLITIKA
PUBLICISTIKA

zseje.

AL-KADDÁFÍ, Muammar :
Zelená kniha. Tři části v jed
né knize. 1.Řešení problému de
mokracie "Moc liduU 2.Řešení
ekonomického problému "Socialis
mus'.' J.Sociální základpa.Třetí
univerzální teorie.Malý formát.
Most/?/ 199o. 16o str.váz.
11.00
Úvahy libyjského vůdce.

Binovec, Karel /1924/:
Slova do pranice. Praha 199°.
79 str. kart.
6.oo
- Do r.1969 pracoval autor
v rozhlase, vyloučen z KSČ,
chartists. 52 rozhl.fejetonů
vysílaných i v RFE.
ČAPEK. Karel: Od člověka k člově
ku 2

(Spisy K. Č.), 752 s. F. 125 X 196. Uspoř. E.
Mac8k a M. Pohorský, dosl. ML Pohorský. Čap
kova společenská publicistika z let 1926—1931,
z období rozvinutého období první českosloven
ské repiibllky, v němž se Karel čapek výrazně
zapojuje do veřejného života a vedle svého
uměleckého . působení plní i úkoly společenské,
v souladu se snahami.!. G. Masaryka. Svazek
Je pozoruhodným dokumentárním obrazem da
ného období, vytvořeným výraznou iměleckou
osobností své dnbv-

KNIŽÁK. Milan. /194o v řízni/:
Cestopisy. K vyd.Petr Lukáš, Pa
vel Nádvomík. Doslov Nagor-I.M.
Jirous. Radost 199o, sv.7. 19o
str. kart.
15.oo
- Amerika 1968-7o, Českosloven
sko září 197i*—březen 1977» Ber
lin a okolí 79-So, Horizontální
1982-83. - Autor od února 199o
rektor AVU.NěmeckyzGedichte.18.oo

LEDERER, Jiří a EINHORN, Erich:
Tak teúy ... přijúte1 Praha 199o.
Velký formát, 532 str.váz.
56. oo
-Výpravná obraz.publikace na
křídovém papíře, kt.původně vys
is 1968. Rozhovory: Forman, Fulla,
Havel, Hegerová, Holan. Horníček,
Hrubín, Hrušínský. Kadár, Kohout,
Kmutgartner, Krejča, Lustig. Radok, Scheinpflugová, Suchý, Štěpán,
Trnkaj Vašáryová, Vyskočil, Werich,
Zrzavý.
LIEHM, Antonín J /1924/:
Generace. Ilustr. Adolf Hoffmeister.
2.vyd. /podle exil.vyd.přetištěného
ze sazby putující do stoupy,vyd.88/.
Praha 199o. 466 str. váz.l5.oo
- Novomeský, Krumbachová, Kundera,
škvorecký, Vaculík, Mucha, Putjk,
Tatsrka, Goldstůcker, Bednář, čivrný, Skácel, Karvaš, Klíma, Havel,
Kosík, Hosrovský, Voskovec.

#/-

fír

PEROUTKA. F.: jací
kratický manifest.

jsme.

Demo

275 s., F 130X200. Svazek obsahující dva.
soubory politických esejů dokonalým způsobem
potvrzuje pověst Ferdinanda Peroutky coby
břitkého polemika, skvělého stylisty a elegant
ního ironika. Jací Jsme — autorovy statě z 20.
let, v nichž1 se bez iluzí a nactonálních senti
mentů zamýšlí nad českou-národní povahou a
s přehledem britského gentlemana sarkasticky
komentuje mýty a pověry o něm.. Demokratický
manifest vznikl již v americkém exilu a před
stavuje syntézu Peroutkových politických ná
zorů a je to zároveň krédo nekompromisní ob
rany demokracie a svobody.

PEROUTKA, F.: O věcech obecných
I (Výbor z politické publicistiky
1920—1939)

JANO UCH, FrantíSek;
Andrej Šacharov

Případ

(SFS), 160 s.. 5 pér., F- 135X195.
Vzpomínky na profesora Sacharova. vězně svě
domí, legendu sovětského disentu ■ — doprová
zené bohatým dokumentárním moteriálnm a ci
tacemi-Z osobní korespondence V bezprostřed
ním vyprávění autor zachytil portrét člověka
mimořádných vědeckých l lidských kvalit, kte
rého sám dobře znal, zaznamenal vSechny jeho
úspěchy. Jeho boj 'Za'’‘II tiská-práva i přfkollř
Jimž byl vystaven.

Ur

440 s., F Í48X210. Publikace je první
splátkou ná velký dluh, který mají naše nakla
datelství vůči jedné z největších osobností na
ší meziválečné politiky. Ferdinand Peroutka;
tento břitký žurnalista a myslitel, byl jedním
z duchovních sloupů- předválečného Českoslo
venska. Čtenářům .předkládáme dvousvazkový
výbor z jeho časopiseckých článků a knih. Čte
nářský zájem bude Jistě důkazem stálé aktuál
nosti' a živosti Peroutkova díla. První svazek
bude ohraničen, obdobím let 1920—1939, druhý
léty 1945—J.983, z nichž většina, byl# ^trávena

’ “»"•

10tPOLCAR, Jan: Povoláním práskač

120 s. O lidech, kteří jsou práskačl
(íízlové, bonzácl, udavači...) z povolání a
proč a jak se jimi stali.

S i'

SVITÁK, Ivan: Kanonáda. (Nástup
levice >- delegátům sjezdu ČSSD)

(Politologlcká edice), 224 s. F 145X205.
Profesor Ivan Sviták — jeden z nejtvrdějl stí
haných odpůrců nejen Novotného, ale 1 DubčeItova vedení KSČ u někdejSÍ spolupracovník a
partner Václava Havla stojí I nyní v opozicí a
pranic se netěší přízní mocných, byt s většinou
7. nich - ho pojí osobní vztahy. Po řadě knih,
které jsou reedicemi v zahraničí Již otištěných
pnící, předstupuje Ivan Sviták před čs. čtenáře
s původním dílem, důrazně promlouvajícím
k našemu dnešku. Zůstává v něm věrný sám
sobě. Opět se představuje jako bouřlívák, pro
něhož není nic svatě, nepřekonatelný polemis
tu, sžíravý sarkastlk, vtipný glosátor, pozoru
hodně pronikavý myslitel, který se ve svých
pro°nózách vývoje málokdy mýlí.
.

for

CHOULÍK. Petr: Zákony byrokracie

(Spektrum), 120 s., 17 obr., ilustr. Pavel
Matuška. Vyznáte se v džungli byrokracie?
Chcete byrokracii zlikvidovat nebo Ji použít ke
své kariéře? Poučte se, informujte se, vtipně
vám napoyí naše publikace Zákony byrokracie
■meb český Parkinson. Ilustrace známého kari
katuristy Pavla Matušky vhodně doplňují text,
se kterým by se měli seznámit zejména začí
nající vedoucí pracovníci, které by dosud moc
ná byrokracie mohla zaskočit. Kniha však mů
že pobavit každého čtenáře.

EEROUTKA, F.: 0 věcech obBcných
- •( výboř z politické publicistiky
1945—1983)
jí

440 str., F. 148X210. Publikace j« první
splátkou na velký dluh, který mají naše nakla
datelství vůči jedné'z největších osbbností naší
meziválečné politiky. Ferdinand1-Peroutka, ten
to břitký žurnalista a myslitel, byl ledním z du
chovních sloupů předválečného Českosloven
ska. Čtenářům předkládáme dvousvazkový vý
bor z jeho časopiseckých článků a knih. Čte
nářský zájem bude jistě důkazem stále aktuál
nosti a živosti Peroutkova díla. První svazek
bude ohraničen obdobím let 1920—1939,’ druhý
léty 1945—1983, z nichž vėtšlną byla strávena
v exilu.
n

SVITÁK, Ivan :
CeBta do Evropy. Snění a reali
ta. P 1991- 88 str. Psáno v 1.
1985-1990.
8.5o
Od Ivana Šviháka dosud vyšlo:
xDialektika dějin.Index 89.22.oo
xDialektika pravdy. Triáda byrorkratizace.Index 1984.
19.oo
xDevčátko s červenou mašlí. Curych Konfrontace 197519-oo
xKulatý čtverec. Dialektika demo
kratizace .1968-69. 199o. 16.oo
xModerní Eros. Povídky 56-58 aj.
199o. 122 str.
15.00
xKámen mudrců. Dialektika vyložená
kalifornským způsobem. Index 198515o str. kart.
15»oo
xNesnesitelné břemeno dějin. 199o.
14o str.
lo.oo
xZtracené iluze.Výroční zpráva o
sametové revoluci.199o.
15-oo
x Veliký skluz. 5-vyd.l99o. Dobr,
sovětizace, 1938-48.
13.oo
xNulový bod. Ročenka Reportéra
Curych 1988. 14o str.,
19.oo
xKniha prezance. Z deníku filozo
fa. 48-58. CB 1990.174 str.
xNárod na křižovatce dějin. Dialek
tika dějin. Vyjde
lo.oo
xBudoucnost bez komunismu. 199o.
191 str.
12.00

ŠAMALÍK. František :
Právní stát kontra stalinismus.
2.vyd.
Praha 1991. 9o str.
12.00
-Původně samizdat z r.1989.

13MIHOLA,
pojmů

'PWHOÍ.O&E.
McLUHAN, Marshall: Jak rozumět
tuėdllm

(.Eseje),"416 s. Z angį. přel. Miloš Calda.
Bestseller kanadského autora, věnovaný analý
ze ’podstaty a působení sdělovacích prostřed
ků, i pfsma, knihtisku i. technických vynálezů.
Takto šlroca chápaná média zpětně' ovlivňují
jednáni' a >myšlení' člověka, který nad nimi po
stupně ztrácí. kontrolu. Kniha o dvojsečnostl
.technické, civilizace Je. napsaná ..přístupným,
esejistlckým stylem, ve kterém nechybí humor
ani- kritický nadhled.

PEŠKOVÁ, J. a kol.: Já člověk...

300 s, 22 čb. a 22 barev, llustr. F 148krát
210. Kniha vychází vstříc velkému zájmu stu
dentů a mladých lidí vůbec o problémy vztahu
člověka a jeho světa ve složité moderní době
1 v minulosti. Priorita přírodovědeckých l tech
nických předmětů v učebním plánu vede k dis
proporcím mezí potřebou mladých lidí porozu
mět současnému světu s jeho složitostmi a mezi
možnostmi, které problematice vymezuji učební
osnovy. Publikace proto ukáže historickou genpži formování vztahů člověka k přírodě, spo
lečnosti. technice, vědě, umění i k sobě sutné■ mn s ke světu lako relku.

/y/-'

Jiří:

Lexikon

tržních

(mimo edice], 48 s. Slovník základních eko
nomických pojmů charakterizuje stručně a pří
stupnou formou nejfrekventovanějšt klíčová
slova tržní ekonomiky. Lexikon slouží k zevrub
né orientaci v tomto oboru, zejména v reform
ních opatřeních a tržním hospodářství, kterého
chce Československo dosáhnout. Zahrnuje rov
něž charakteristiku několika významných osob
ností ekonomického světa. Kniha je doprová
zena humornými ilustracemi známého výtvar
níka M. Kemela.
-

MORAVIA. Jerry:

Jeho

Burza pro

kaž

-

(S námi na burzu. Sv. 2.), 100 s.
Tato kniha, stejně jako její první díl, rozšiřu
je lehkou a čtivou formou naše obzory v ob
lasti burzovnictví. Prohlubuje znalosti o bur
zovním mechanismu, principech fungování a
chování na burze a zavádí čtenáře na světové
burzy.
~

VAVROUŠEK, Josef.:
Tlvotni prostředí a seberizeni
společnosti. P 199o. 187 str.
12.oo
—Vztahy mezi změnami v č, ana
lýza procesů, zdravotní stav
o b.y v at elstva ...

KLAUS, Václav
O tvář zítřka /Rok devadesátý/.
Doslov Jindřich Menzel. Uspoř.
Libuše šneková. PraŽ.imaginace
156. 21o str.
lo.oo
- Ekonomie pro každého od popu
lárního ministra financí.

SVOBODA, Karel :
Kapitoly z vývoje české syntaxe
hlavně souvětné. UK 1988. 244
str. Rozmn.strojopis.
17.oo
ZACHOVÁ. Jana :
UTe'CTironik des Franz von Prag.
Inhaltliche und stylistische
Analyse. UK-Acta 55/1974. 158
str.
16.00
VANĚK, Antonín :
Kapitoly z dějin české a sloven
ské sociologie. UK 1985. 154 str.
16.00

2ot-

TERMER.
Pavel:
Podntkatelská
strategie malých a středních fi
rem

(Oo je třeba vědět o tržní ekono
mice. Sv. 3.), 100 s., texty, tab., grafy. Nezbyt
nost podnikatelské strategie firmy v tržním
hospodářství vyvolává potřebu naučit se jí sta
novit na základě znalosti jejích základních
znaků a schémat s využitím důkladné diagnos
tiky, analytických metod (např. portfollové
analýzy),. způsobů korekce strategie podle
diagnózy apod.

TOFFLER, Alvln: Sok z budoucnos
ti-----

(Delfín), 400 s. Z angį. přel. Stanislav
Mundll. Průkopnické dílo předního amerického
sociologa se zabývá důsledky prudkých změn,
Jež nastanou ve společnosti během příštích de
setiletí vlivem rychlého rozvoje výroby, tech
niky a technologie a s tím souvisejících změn
společenských, změn životního. stylu 1; životní
ho prostředí. Autor, zkoumá možnosti adaptace
lidského, jedince I celé společnosti. Kniha.do
sáhla světového úspěchu také proto,-že autor
své objevné- myšlenky .sděluje neobyčejně -zají
mavě, srozumitelně a’čtivě.

KAŠPAR, Oldřich :
Kovy svět v české a evropské
literatuře 16.-19.atol. UK 198o
č.84. 122 str. 52 obr.
17.oo
MAREŠ, Pe tr :
štyi, text, smysl. 0 slovesném
díle Josefa Čapka. 1989.UK.Č.
114.
16.oo

TRÁVNIČEK, Jiří - ŠTENGtOVA,
/vana: Soukromé podnikání obéanů-fiSFR

(Trh;, právo, společnost), s. 34, F 210 X
297. Výklad právních předpisů o soukromém
podnikání s komentářem pro jejich praktické
využití. Maximální objektivitu výkladu a jejich
přesnost garantuje ediční rada tvořená specia
listy z legislativní rady vlády ČSFR.

iVoVÉ fasofíW
FRAGMENT K.
2/91. Ved.red.Oleg
Pastier. Bratislava, pro číslo
167 str. -Texty české a slovenské
(rozhovor s Bondym, Šimečka, Lad.
Klíma aj.).
lo.oo

MOST atd. Aktuality, tendence,
diskuse. Brno, Atlantis. 2.199o.
pro číslo 192 str. - Literární
časopis, který řídí Milan Uhde.
Prve číslo vyčio ježtČ v exilu,
v r.1989 v nakl.Index za řízení
Jiřího Gruéi. kart.
15.oo
REFLEXE. Filosofický časopis.
4x ročné. 3/9o. 168 str. Red.
Aleé Havlíček. Předpl.na rok
/čtvrtletník/
34.oo

ŠTĚPÁNOVÁ, Irena :
Lidový odev na Benešovsku.
Praha, UK 52-Í984. 115 str.obr.
prii.
16.00
HOŠNA, Jiří :
Kníže Václav v obrazu legend.
P, UK 1986. 15o str. 85- 16.oo
HROCH. Miroslav :
Handel und Politik im Ostseeraum wáhrend des dreissigjáhrigen Krieges. UK 64/1976. 16o str.
16.oo
KVAČEK, Robert :
Obtížné spojenectví. Politícko-díplomatické vztahy mezi Česko
slovenskem a Francií 1957-38.
díl.
l.
Acta 72/1988. 214 3tr.
16.00

REVOLVER REVUE. PŮvodné -Sami zdař r
proto Šestý ročník. OficielnČ od
čísla 14, vyélo i č.16. Prcjčíslo
cca.35o stran, NTS. Red.M.Hlupý,
L.Hradílek, Z.Petráček aj.
ca.
19.oo
ROK. Revue otevřené kultury,
roČ.2 vychází nyní v malém formá
tu A 5. 1/1991. z&ífred.Jiří P.
Kříž. Brno. 6 čísel do roka,
cca. 96 stran.
ca.
34.oo
STŘEDNÍ EVROPA. Revue pro středo
evropskou kulturu a politiku.
Předtím samizdat, nyní ročník 6,
č.16-199o.
lo.oo

Čtvrtletník Společnosti pro vědy
a umění SVU z USA /pobočky Bern,
Můnchen, Wien/ PROMĚNY roč.28,
bíslo 1 věnoval podstatnou část
příspěvků Milanu Kunderovi.15.00
V angličtině vydává Čs.SVU časo
pis "CZECHOSLOVAK AND CENTRAL
EUROPEAN JÓUSNAL" /dříve Kosmas/.
řredpl.Éx do roka.1991 ff- 4o.oo
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SVĚTOVĚ

STAINER, Karlo: 7000 dní na Sibi
ři (v letech 1936-1956)

SVITÁK, Ivan /1925/:
The Unbearable Burden of Histo
ry. The Sovietization of Czecho
slovakia. 3 Vols.
1. From Munich to Yalta.
2. Prague Spring Revisited.
3-The Era of Abnormalization.
Praha 199°. 1.171 PP. 2.22o pp.
3.28o pp. compl.3 Vols.pb.
5o.oo

Naše vojsko (Memoáry), 282 s., 8 s. fot. příl.
Dvacet let nucených prací na Sibiři přivedlo
kdvsl nadšeného mladého jugoslávského komu
nistu. věřícího ve správnost stalinských, dog
mat, k přesvědčení, že stalinismus v teorii a
ještě více v hrůzné praxi nejenom není socia
lismem, nýbrž představuje jeho totalitní negaci
a diskreditaci. Svědectví den po dni, rok po
roce — od zavraždění Kirova a následného te
roru, paktu SSSR s nacistickým Německem až
po roztržku s Jugoslávií v r. 1948 — předává
skrze vlastní prožitky či osudy jiných.

BARRON, John: Poslední let pilota
MIG-25 (Sovětský svaz mu dal
všechno kromě svobody)

Naše vojsko (Fakta a svgdeptví), 233 s., fot.
na pfíl. Kniha je příběhem sovětského pilota,
poručíka V. Bělenka, kterému se podařilo v září
1976 uprchnout na nejnovějšm typu letadla
MIG-25 do Japonska a odtud pak byl s pomocí
Japonci! a Američanů dopraven do USA. Jeho
útěk by) výsledkem svobodných úvah člověka,
který měl relativně spokojený život, ale nedal
se zmást obecnou lží, nepodlehl Iluzím a vzal
svůj život do vlastních rukou. Poutavé čtení
o neznámých skutečnostech v současné Sovět
ské armádě a o životě v SSSR bez zkreslování.

VELKA, nástěnná mapa
dějin světa•

FILIP, Petr — BEDNAŘÍK, Páve):
V tornlstře maršálská hůl — Na
poleonovi maršálové

Avant, 50 s. Ilustr. Ji Bednařík. V květnu 1804
obnovil Napoleon ve francouzské -armádě hod
nost maršála Fraňcia. Její nositelé jako Joa
chim Murat, Michel Ney nebo Jean Lannes se
stali ztělesněním’ odvahy a heroičnosti císař
ství a také rčení o tornlstře a maršálské holi.
Publikace líčí pohnuté životní osudy těchto pů
vodem prostých, ale schopnostmi vynikajících
vojevůdců.

Ze sešitů Slovo k historii
Melantrich, formát A 4 máme:
Galandauer, Jan : T.G.M. a
vznik ČSR. 14/88
w z
Hronský, Marián : Za společný
státě Martinské rozhodnutí z
3o.lo.1918. 21/89
Zuberecx Vladimír : Milan Ras
tislav otefánik. 23/9o
Frankenberger, Otakar : Václav
Radecký z Radce. 22/9o.
Polívka. Miloslav : Bitva na
Vítkové 8/87.
Šmahel, František : Husův pro
ces v Kostnici. 18/88
každý za
6.00

obecných

Polygrafia Praha. F. -440 X 305. Populární kla
sické encyklopedické dílo, oblíbené mnoha ge
neracemi školáků na celém světě. Spojuje v so
bě nespornou didaktickou hodnotu s působivým
provedením, které vychází z originálního- ná
padu irských mnichů a představuje obecné dě
jiny světa ve výrazné grafické a výtvarné po
době jako mocnou řeku dějů, dat a osobností
od počátků života na Zemi až po rok. 1990. Jde
u první titul připravované řady encyklopedic
kých velkoformátových knih využitelných jako
esteticky dokonalé nástěnné mapy. Další tituly
budou věnovány jednotlivým p.lapům vývoje ži
vota na Zemi, hlavním oblastem a epochám vý
voje lidské společnosti.

PÉJIMV
Jo KONCE
19. STOL.
BEDNAŘÍK, Pavel: ’ Slavkov-Auste rlilz 1805. Od Schbngrabernu do
Slavkova

GUARD1NI, R.: Konec novověku

Vyšehrad (Váhy), 125s. F. 125X200. 7. něm.
přel. O. Veselý. Kromě věhlasných teologických
prací je Guardini též autorem několika stále
aktuálních kulturně historických studii, v nichž
podává přehledný, myšlenkově pronikavý obraz
evropské dějinné tradice a vymezuje postavení
a úlohu člověka na prahu nadcházející doby.
K nejzralejším z nich patří jeho Konec novo
věku, v němž dokazuje, že kořeny situace, kte
rou dnes musí člověk zvládnout, leží v oblasti
duchovní a mravní.

HROCH, Miroslav :
Velká francouzská revoluce a
Evropa. Spoluaut.: Vlasta Kubi
šová. 1789/18oo. l.vyd.
Praha 199o. 534 str.
24.oo

PAKTY STALINA S HITLEREM. Výběr
dokumentů z let 1939 a 194-o.
Šest.a pozn.Toman Brod. 199o.
14o str.
8.00
- Od autora: Triumf a zkáza.
1991. 128 str.
7.00
/Komunisté v Československu/
REIMAN, Michal: Ruská revoluce,
2. vyd.

Naše vojsko (Dokumenty), 385 s., 16 fot. v tex
tu. Kniha M. Relmana byla u nás poprvé vydá
na v r. 1967 a za tři roky „veřejně“ zavržena.
Co na ní vadilo tehdejším normalizátorům?
Zřeintě autorova ideologická- nezaujatost, která
umožnila napsat dílo,’ jež dosud nemá v sovětsaé historiografii obdoby. Objektivně odhaluje
jednotlivé role hlavních-protagonistů, revoluce
— Lenina, Trockého, ZlnovJévá. Uámenfevá. Sta
lina, Bucharina a dalších.

Avant [Historické bitvy. Sv. 2.),. 44 s„ 2 mp.
příl; Publikace shrnuje události od 14. 11.. do
1.12. 1805, zejména srážku ruských a francouz
ských vojsk u Schěngrabarnu, příchod Napo
leona na Moravu, pochod spojenecké rusko-rakouské armády z ležení ú Oíoinoucé ke Slavko
vu, manévry, dislokace a sestavy armád ořed
slavkovskou bitvou. •

NTC Interpress, 96 s. Z dějin diplomacie pře
vzal mnohé 1 Vídeňský protokol, který existu
je na .každém zahraničním zastupitelském úřa
dě. Autor, který sám byl diplomatem, zduj-nje
čtenáře svým humorem, od prvních kapitol.
Diplomaté však přicházejí a odcházejí. Tento
autorem' nazvaný „Diplomatický orloj“ svými
neopakovatelnými scénami i drobnými epizoda
mi je provázen veselými kresbami a karikatu
rami Bohumila Ceplechy.

BEDNAŘÍK. Pavel:
u Lipska 1813

Bitva

národů

Avant (Historické bitvy. Sv. 4.), 48 s. Ilustr. J.
Bednařík. Práce zachycuje tažení roku 1813 od
Napoleonova návratu z Ruska, bitev u LQtzenu,
Budyslna,'DráŽdan až po bitvu národů u Lipska
18. až 19. října ,1813, které Je věnováno iie'Jvice
materiálů. Jedná z kapitol j8 také zaměřena na
bitvu'u Přestánová a Chlumce v severních Ce
chách v. srpnu 1813.

KADLEC, V.: Podivné konce našich
prezidentů

Kruh (Okamžiky. Dokumentární fot.), 400 s.
V obsáhlé publikaci autor sleduje tragické kon
ce našich prezidentů, příčiny jejich vynucené
abdikace, a stejně tak i jejich pohnuté osudy
v roli reprezentantů naší republiky. Clní tak
na pozadí historických- událostí, s použitím čet
ných citací z méně známých dobových prame
nů a literatury.

POLIŠENSKÝ, Josef Vincent :
History of Czechoslovakia^in
Outline. 2.vyd.
Praha 1991. 142 str.
25.oo

BEDNAŘÍK. Pavel: Die Schlacht bei
Austerlitz 1805, 4. vyd. (v něm/l.)

Avant, 52 ,s„ .5 mp. jednotlivých fází bitvy a
2 silniční. Ilustr. J. Bednařík. Celá publikace je
věnována slavkovské bitvě tří císařů a shro
mažďuje prakticky všechna dostupná fakta
o jejím průběhu od nočního zahájení bojů na
jižním křídle, Napoleonova útoku až po rozbití
spojenecké armády a obsahuje 1 mapu s pa
mátníky bitvy á céié-bojiŠtS v dnešní silniční
síti.

-115BEDNAŘÍK, Pavel: Slavkov — Au
sterlitz 1805 Ulm, DUrnstein, Vídeň

Avant (Historické bitvy. Sv. 8.), 48 s. Obr.,
kresby, ihp llustr/ J. Bednařík, Publikace za
chycuje první fázi tažení roku 1805 od vzniku
třetí protifrancouzské koalice až po obąązerif
Vidné a získání Táborského mostu Napoleono
vou armádou. Pozornost je soustředěna na udá
losti kolem kapitulace rakouské armády v Ulmu
a na srážku ruské armádv s Francouzi u Dúrnšteinu-.

BEt)NARlK. Pavel: Slavkov-Auslprlitz 1805. Průvodce bitvou

Avant (Historické bitvy. Sv, 5.J, 44 s^ 5 mp.
Jednotlivých fází.bltvy. llustr. J. Bednařík. Ce
lá publikace jé'.věnována slavkovské bjtvé tři
císařů'a shromazdúje prakticky všechna do
stupná fakta o jejím průběhu od nočního za
hájení bojů na jižním křídle, východu slavné
ho slavkovského slunce, Napoleonova útoku na
Pratecké návrší, srážky gard až po katastrofu
spojenců v zamrzlých rybnících.

ČORNEJ. Petr /1951/r
Lipany.
P 199o. Sešit A 4 - Slovo k hi
storii 2Q. 4o str.
8.oo
- Na~knižní vydání se zřejmě
nenašly peníze, knihy P.O.
k české historii vzbudily
zaslouženou pozornost. Poutavě
psané, vysvětlující záhady,
omyly ...
V doprodeji:
xTajemství českých kronik. 1987.
352 str.
16.oo
xKrálovství dvojího lidu. 1989.
Léta 1436-1526 v korės -podenci.
478 str.
16.5o
DIVIŠ, IVAn:
Poklady pražských cechů. Praha,
Muzeum hl.m^sta Prahy 1984.
Acta musei pragensis 84. lo.oo
IANUSOVÁ. J. — KÁNA, O.: Marie
Terezie — legendy a skutečnost

Ampslum Servis (Amoslunr servis přátelům),
240 š., 20 s. llustr. Ženy — vladařky byly vždy
v politice a historii Jevem, který vyvolával
značnou pozornost široké veřejnosti Kolem
žádné z nich-se však v době, jejího života
1 v následujících obdobích nevytvořilo tolik le
gend, pověstí a mýtů, Jako kolénr Marie Tere
zie, vládnoucí v habsburské monorchll pó Čtyři
desetiletí. Tato publikace odpoví na různé
otázky, jak to ve skutečnosti s-touto historic
kou postavou bylo. Jaký byl vztah' Marie Tere
zie, vládnoucí v habsburské monarchii pó čtyři
jako matky a syna 1 jejich vztah k mocnému
vládci sousedního Pruska — „železnému králi“
Fridrichu II„ který v sérii válek připravil
habsburskou monarchii o české země. Tato pu
blikace, která již vyšla v nakladatelství MF,
je nyní doplněna o další údaje, přepracovaná
a obohacená názorným ilustračním doprovo
dem.

LEŠEHRAD, Emanuel : ~
Tajné společnosti v Cechách od
nejstarsích časů po dnešní doby.
Dg j-Sn-ný nástin. Přetisk vydání
z r.l922 "SfinxC
Olomouc 1991. 74 str.
13.00

MACEK, Josef: Tři ženy krále Via
dlmíra

MF (Kolumbus), 248 s., barev, obr. příl. F
130 X 200. Název knihy určitá připomene šest
žen anglického krále Jindřicha VIII, a Jejich
utrpení. Starší současník Jindřicha však byl čes
kým králem a České tragédie mívají spíše lehce
komický přízvuk. Životní příbáhy Barbory Hlohovské, Beatrice Aragonské a Anny z Folx po
skytly autorovi příležitost k vylíčení kulturních
a politických poměrů ve střední Evropě, diplo
matického pozadí Vladislavových sňatků, pro
tagonistů tehdejší politiky a Jejich mocenského
zápasu na sklonku 15. století.

URBAN, Otto: František Josef L

MF (Archív), 344 s., 24 s. fot příl. Nezjednodušující biografie předposledního rakouského cí
saře, který 68 let ovlivňoval osudy českého ná
roda, Jenž mu ovšem k srdci příliš nepřirostl.
Nesplnil slib obnovení starých práv českého
království a u svých českých poddaných otňí-.
bený také nebyl. Zatímco rakouské Životopisy
Jej více či méně oslavují, neši cutořl jej zase
líčí Jako neschopného a senilního panovníka.
Historik Otto Urban ukazujp na hluboké stij^l,
rozporuplného absolutistického panovníka a
těžce zkoušeného člověka, který přes své
zvláštnůstky rozhodně nebyl jen směšnou fi
gurou.

&EMLIČKA, Jbsef :
Století posledních Přemyslovců.
Český stát a společnost ve 13.
století.
Praha 1986. 32o str.
19.00

ANGER-DVOŘAN :
Květnové povstání českého lidu
v roce 1945. 1984.130 str.
10.00
KROPILÁK, Miroslav:
slovenské národní povstání.
K 3o.výročí jeho vzniku. 1974.
272 str.
14.00
PLEVZA, Viliam:
Slovenské národně povstanie
1944. Praha 1944. 2o6 str.
14.00
BORÁK,, Mečislav :
Vraždýv Katyňském lese.
Ostrsýa 1991. 123 str. 12.00
- Byl Gustáv Husák v Katyni,
proč spisovatel Kožík? Po
mnoha publikacích zločiny
NKVD na polských vojácích
z čs.hlediska„
HALLA, M. J.: Rozervaná dekáda
(1938—1948)

Vyšehrad (Soudobá próza), 300 s., F 125X200.
Anglické vydání vzpomínek účastníka II. svě
ové války se setkalo ve sváté s velkou pozor
ností. Po útěku z Prahy do Paříže v roce 1939
e přihlásil do vytvořené čs. zahraniční armá
dy, sloužil ve vojsku francouzském, po páde
Francie emigroval do USA a jako důstojní!
americké armády se dostal až do Plzně. Do ro
ku 1948 pak působil jako přidělenec v Praze
:de mj. shromažďoval podklady pro vyznáme
návání našich občanů, kteří pomáhali za války
spojeneckým vojákům.

KUNIAK, Jura j :
Pán dernovsky. Banska Bystrica
1991. 84 str. kart.
lo.oo
- Andrej Hlinka a doba.
HONZÍK, Miroslav :
Legionáři, l.vyd. Praha 199°.
128 str.,obr.příl. kart. 11.00
- Po létech mlčení historie
čs.legií 1914-1920.
Z antikvariátu:
DOUDĚRA, Karel : Republika na
úvěr. I987. 282 str.
11.00

to ke jřjwy
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DVOŘÁKOVÁ, Zora :
T'.G.Masaryk, Sokol a dnešek.
Předml. Bořivoj Petrák. Praha
1991. 9o str. kart.
9.00
ERDŽLY, Evžen :
Éaía. Švec, který dobyl^světa.
Předml.Hugo Vavrečka. Přetisk
1. vyd./nabízeného původně ve
fotokopií/ z nakl.Kahler 1952.
2. vyd. Zlín 199o. 192 str.
kart.
‘
15.00
HEJLj Vilém /1954-1989 zemřel
v mnichovském exilu/:_
Rozvrat. Mnichov a náš osud.
vyd.
2.
Praha 199o.242 str..
Reprint textu l.exilovélioVydáni
v 68 Publ.v Kanadě z r.1989
/několik výtisků u nás za 19.5o/.
cena kart.2.vyd.
15.00
Rada knih vydaných v Praze ęa
jaře 1991 nese v tiskových úda
jích rok 199o, v Československu,
pro dlouhé výrobní lhúty(to býva
lo vždy zvykem.

RAŠLA, Anton a Ernest ŽABKAY:
ftroces s dr.J.Tisom. Spomienky
obžalobou Antona Rašlu a obháj
ců Ernesta Žabkayho.
Bratislava 199o. 254 str.22.00
POUČKA. Zdeněk :
ĎsvbÚození. Věnováno těm, kteří
se těchto slavných dnů nedožili.
upr.vyd.
2.
Plzen 1991. 56 str.
- Sešit A 4 k osvobození před
45 léty armádou USA.
8.00

ŠOLC, Jiří :
Bylo málo mužů, českoslovenští
parašutisté na západní frontě
za druhé světové války. Spolupr.
Jaroslav A.Šperk. Předml. 0.Slá
dek. Memory of Cz.para-groups.
Praha 1991. 546 str.
2o.5o
DRUHÁ SVŽTQVÁ VÁLKA

VACHEK, Karel :
Německá válka, l.vyd. Praha,
Neubert 1945-1947. Bohatě ilustr.
Vydáno osm dílů. 8 Vols.
1. Hitlerovo tažení proti Česko
slovensku. 1945. 295 str.
2. Válka počne v Praze. 1946.
3oo str.
3. Bleskové války začínají. 1946.
31o str.
4. Tři bleskové války. 1946. 282 str.
5. Bitva o Anglii. 546 str. 1946
6.Stalingrad. 1947. 51o str.
7. Amerika v boji. 1947. 52o str.
8. Generální ofensiva. 1947.5°4 str.
- Prvé a ojedinělé encyklopedické
dílo započaté ještě za války, desetisíce údajů, fakt, podrobnosti.
Nyní Bvazáno. 8 svazků
36o.oo

-16-

DOUBEK, Eduard :
Z deníku stihače. Cheb 1991.
5o str. sešit A 4.
12.00
- Vzpomínky Bohuslava FSrsta,
boje o Anglii, podle deníku.
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FAJTL, František: Sestřelen
nihy na thema: Gestapo
Borák, M: Na příksz Gestapa.
NačiSt.váleč.zločiny na TěšínsKu
Ostrava 199°. 31o str. 16.00
Sládek, Oldřich : Zločinná role
Gestapa. 1986. 446 str. 14.00
Sládek, Oldřich: Ve znamení
smrtihlava. 1991.519 s. 2o.oo
SLÁDEK,
Oldřich:
smrtislava

Ve

znamení

(Dokumenty), 519 s., 52 fot. příl.,
9 pér. v textu. Autor knihy Zločinná- role ges
tapa přináší další fakta o nacistickém policej
ním aparátu v českých1 zemích v letech 1944
až 1945, Zkoumá organizaci, rozmístění, řízení
a činnost jednotlivých složek aparátu, sezna
muje s prostředky a formami, jimiž tyto spe
ciální jednotky realizovaly kruté represivní ak
ce. Zaznamenává všechny krvavé zločiny, jichž
se tyto jednotky proti českému obyvatelstvu
dopustily.
20)-

TOMÁŠEK, Dušan :
Konfidenti. Praha 1991. 24o str
fotogr. Psáno v 1.1972-9o,ozná
meno pod názvem "Konfidenti Ge
stapai
kart.
12.00

ŽEÍI - NĚMCI
ČEŠI NĚMCI ODSUN. Diskuse nezá
vislých historiku.
vyd.připr.
Bohumil Černý, Jen Křen, Václav
Kural, Mxlan Otáhal. l.vyd.
Praha 199o. 372 str. váz.29.80
- Příspěvky Jána Mlynáříka, J.W
Brūgela, M.Hūbla, L.Kohouta, L.
Hejdánka, M.Hájka aj.
SAMALlK, František: Německo hu
manistů a romantiků

(Mimo edice), 382 s., 20 fot. v tex
tu. Bát se sjednocených Němců, Či nebát? To
je- otázka, která bude pro mnohého z nás ještě
ulouho žhavá. Poučme se širší historií Němec
ka, projděme, co všechno dalo osvícenské, hu
manistické Německo Evropě, a jak to všechno
bylo překonáno romantickým konzervatismem,
v němž můžeme vysledovat první zárodky ex
trémního nacionalismu. Objektivní posouzení
tohoto zápasu, o něž se autor snaží, nám každoDédně v řešení nadnesené otázky hodně nadopádně
doví.

46;"

AUSKÝ, S.: Vojska generála Vlasova v Cechách
256 s„ fot. příl., F 145X205. Kni
ha vyšla naposledy v roce 1969 a vzbudila vel
ký čtenářský ohlas. Jistě i dnes přivítají čtenáři
strhující příběh českého pilota, který za 2. svě
tové války sloužil v řadách RAF, stal se účast
níkem rozhodujících leteckých bitev, byl se
střelen nad okupovanou Francií a po válce byl
již jako důstojník generálního štábu propuštěn
z armády, degradován, zatčen a uvězněn na
Mírově. Dramatické autentické prožitky jsou do
plněny dokonalou faktografií.
yy _

(Fakta — svědectví), 250
F
125X200. Kdo vlastně v květnu 1945 zachránil
Prahu? Jakou účast při tom měla vojska gene
rála Vlasova? Kdo vůbec byl.generál Vlasov a
|eho vojáci? Tyto otázky sl kladou již genera
ce našich občanů i historiků. V komunistickém,
Československu na ně neljylo možno odpovědět,
neboť se nikdo nesměl dotknout osvobodltelské
role Rudé armády a badatelé ani neměli pří
stup k autentickým dokumentům. Až roku 1980
vyšla v Torontu u škvoreckých kniha S. Auského, jež na základě bohatých pramenů, ucho
vaných v západních archívech, tyto a další pro
blémy objasnila. Nyní vychází obohacena o do
kumentaci zachovanou u nás i o fotografickou
Část.
_

RICHTER,
Vlasova

Karel:

Případ

generála

(SFS). 352 s., 32 s„ čb. příl. F
135X-95. Literární obraz . tragického dilematu
prominentního sovětského generála, který v ně
meckém zajetí zvolí cestu organizování antistalinského ruského osvobozeneckého hnutí. S ge
nerálovými osudy je spjat vzestup a pád celého
hnutí včetně bojové účasti 1. divize Ruské
osvobozenecké armády v Pražském povstání a
konečné likvidace Vlasovových vojsk. O Vlasovovi a jeho vojácích dosud panují četné legen
dy. V naší literatuře jsou k tomuto tématu jen
sporadické zmínky. Kniha dr. Rlchtra předsta
vuje jeden z prvních pokusů českých autorů
zobrazit a detailně zmapovat osudy této složité
a rozporuplné osobnosti.

LETCI
LETCI za války /pokračování
soupisu z našeho obsáhlého sez
namu Jaro 199o, rádi pošleme těm,
co jej nedostali/
BORSKÁ, Ilona a Ivo ŠTUKA :
Letci v bouři. Ilustr. Éelena
Wemischová. l.vyd. 1991» 272
str. váz.
14.00
- Pátá kniha autorské dvojice,
beletristickou formou válka ve
Franciij bitva o Anglii, zaja
tecké tábory
ČEJKA, E.: Zlomená křídla

350 8, F.- 148 X 210, Kniha poutavě líčí
K problematice Němci-češi
osudy známých Čs. letců, kteří se zapsali do
v němčině:
bojů na západní frontě ve 2. světové válce, ze
jména do bojů v bitvě o Anglii. Kromě jejich
KŘEN, Jan-KURAL, Václav a
vlastních příběhů se čtenář seznámí s řadou
ERIKDES, Dětlef :
zajímavých historických souvislostí i údajů tý
Integration oder Ausgrenzung^
kajících še nasazených bojových letounů a dal
Deutsche und Tschechen 189oší techniky. Publikace bude bohatě doplněna
1945. Břemen 1984.
19.80
historicky cennou obrazovou dokumentací.^ —
Česky od J.Křena exilové vyd.:
/ //
Konfliktní společnství Češi a
Jindřich Marek: Četnické letecké hlídky
Němci. 1780-1918. Toronto,
68 Publ.l988.2.vyd.P 1991.
1i Miloslav John: Československé letectvo za mobili
28.00 zace v roce 1938

FAJTL, Frant.:
Podruhé doma. 1984. l.vyd. 16.5o
Boje a návraty. 1987.368 str.12.oo
Ais erste in der Heimat /německý
překlad: První doma/.2.Auf1.1987.
15.8o
JÁNSKY, Filip :
Zkouška důvěry. Povídky napsané
63-7o,^válečné příběhy .z let 39-45,
západní fronta, letec.jednotka
v SSSR. 1985. 19o str.
lo.5o
LOUCKÝ, František :
Mnozí nedoletěli. Předml.Fr.šádek,
doslov E.Čejka, l.vyd.1989. 288 str.
větší formát, vaz.
2o.oo
- Abecední seznamy -výsledek dlouho
letého bádám, biografie padlých let
ců s fotogr .

ŠMOLDAS, Zdeněk :
Českoslovenští letci v boji proti
fašismu, l.vyd. 1987. 492 str.
Léta 1936-45.
28.oo
VILD, Miroslav :
Osud byl mým přítelem. Podle ruko
pisné pozůstalosti Fr.Fajtl. Dosl.
Jan Gebhart, l.vyd. 1985. 192 str.
kart.
lo.5o
-Autor, přisl.33 Čs.perutě zemřel
v r.1972.
KAUCKÝ, František: • Tajemství 14berátoru X 330

— ....
dramatické
osudy devět letců z osádky čtyřmotorovétio bom
bardéru. Na ty, kteří přežijí, čeká v opuštěné
a bezvodé africké poušti poklad.
—

Karel Batelka: Z bombardéru za mříže
Vypravování příslušníka 311. čs. bombardovací perutě
RAF, předního střelce, který přežil havárii nad Holandskem
a padl do německého zajetí.
-

Miloslav John: Kurs 045
Autor na životopise I. Gablecha seznamuje čtenáře ro
mánovou formou s problematikou předválečného letectva
i s dosud nikde nepublikovanými kapitolami leteckého od
boje na západní frontě.

Karel Rybka: Vladaři* *
Major letectva seznámí čtenáře s dosud neznámou kapito
lou letců RAF, a to s osudy příslušníků vládního vojska,
kteří v Itálii přešli k partyzánům a přes Švýcarsko do Anglie.
Své vyprávění dokládá řadou dokumentů a fotografií.

Lubomír Ulehla: V Africe”
Jeden z mála letců, kteří za druhé světové války sloužili
u Svobodných Francouzů, vypravuje nejen o létání na stí
hacích strojích, ale i pro nás exotickém životě v severní
Africe.

Miloslav Liškutín: Letecká služba
Kniha, která nedávno vyšla v exilu. Je to bilance letce,
který bojoval za svobodu vlasti v Anglii a po válce pak
odešel opět do emigrace. Kniha je prodchnuta láskou k lé
tání.

Darlington: Stíhač Karel Kuttelwascher
Postavu a osobnost stíhacího pilota Karla Kuttelwaschera
není snad zapotřebí představovat. O jeho životě a leteckém
umění vypráví tato kniha anglického spisovatele.

Letecký historik — první řada do 15. 3. 1939
Miloslav John: Vznik čs. letectva 1918—20 ^~į —

i

-77Z nabídky antikvariátu k vývoji
Československa 1945-1948:

DAVENPORTOVA. Marcia: Jan Ma
saryk. Poslední portrét

150 s. 16 s. čb. foto. Vzpomínky
slavné americké novinářky na léta strávená
v Československu a na Intimní přátelství s' Ja
nem Masarykem. Pozoruhodný obraz Česko
slovenska 1945—48, viděný „z druhé strany“,
jedinečné svědectví o Masarykovi a posledních
měsících jeho života.
zC?

MASARYK, Jan :
Volá Londýn. K vyd. připr.Anna
a Herbertą Masarykovy. Úvod
Viktor Fischl. Praha 199o. 266
str. Ed.Stopy-fakta-svědectví.
Česky vyšlo prvně 1946 /pová
lečná vydání také na skladě/,
- J.Masaryka projevy na BBC Lon
dýn v době války.
16.oo

K tématu Jan Masaryk :
FISCHL. Viktor /1912/:
Hovory s Janem Masarykem. 1991.
V Československu l.vyd./vycházelo
ale v Sešitech pro ml.liter.-1968/»
vyšlo 4x v exilu. 124 str.
13.00

&SKE

7^6 - W
KAPLAN, K.: Československo v letech 1945—1948

150 s., F 210X297. První díl pomocného
textu pro učitele ZŠ a SŠ podává ucelený pře
hled dějin Československa 1945—1948. Autor K.
Kaplan, který opustil před 15 lety Českosloven
sko, vydal v zahraničí 20 knih věnovaných po
válečné historii Československa. Podklady pro
ně čerpal z archívních materiálů ŪV KSČ, ke
kterým měl přístup jako člen rehabilitační ko
mise z roku 1968. Připravovaná publikace je
první autorovou přehlednou prací věnovanou
tomuto období, zpracovanou na základě znalos
tí donedávna nepřístupných pramenů.
_

KAPLAN, Karel: Nekrvavá revoluce

(Archív), 456 s., 24 s. čb. fot. příl. Z vydat
ných zdrojů archívů ÚV KSČ čerpal autor kni
hy o cestě komunistů k moci, o masových ne
zákonnostech padesátých let. Měl totiž jedineč
nou příležitost se s nimi seznámit Jako člen re
habilitační komise. Kaplan popisuje nejen mo
censký boj v letech 1945—1948, ale i jeho po
kračování po únoru 1948, včetně přípravy poli
tických procesů a fyzické likvidace čelných
představitelů tehdejšího vedení KSČ, jnezl nimi
i generálního tajemníka strany Rudolfa Slán
ského.

Praha 1991. -Sešit A 4. 154 str.
kart.
z
.
15.00
- Rozmnožený strojopis z^edice
odborné literatury pro učitele.

HLUŠÍČKOVÁ. Růžena :
Boj o průmyslové konfiskáty
v Československu v letech 19451948. 1983. 18o str.
lo.oo
CESAR-SNITIL;
československá revoluce 1944-48.
1979. 416 str.
13.oo
VESELÝ, Zdeněk
Československo a Marshallův plán.
Příspěvek kfproblematice mezinárod.souvislosti revoluč.procesu
v Č. v 1.1945-1948. Praha, Acta
Universitatits Carolinas 1985.
12o str. kart.
12.oo
ŽIKEŠ. Vladimír /19o6-198o/:
Slovenské povstání bez mýtů a
legend, l.vyd. Praha 199o. 12o
str. kart.
12.oo
- Paměti započaté 1976 autorem,
kt.odmítl místo v košické vládě,
před Gestapem utekl na Slovensko,
svou prvou knihu vydal r.1923,
proslul liter.špalíčky o Praze a
umění.
Z antikvariátu:
ŽIŽKA, Jaroslav : Proti okupantům. Strana a lid v boji proti
nacistům. Červen 1941-leden 1943.
Praha 1975. 228 str.kart.12.oo
MALÁ. Irena a kol.: český lid
v boji proti fašismu. 1975. 546
str.
16.oo

PÉJINY

BARTOŠEK, Karel: Svědek Husáko
va procesu vypovídá
(Mimo edice), 172 s., 10 foto v příl.
Čtrnáct let po smrti Ladislava Holdoše se
k nám dostává svědectví člověka, Jcterý V pro
cesu s tzv. buržoázními hacionallsty v r. 1954
vypovídal lži o sobě, o Gustávu Husákovi a dal
ších, Naučené výpovědi vyslovoval s pocitem,
že je nutné, aby alespoň někdo proéesy přežil
pro pozdější objevování pravdy.
,

BUBENlČKOVA-KUTHANOVA, M.:
Vybledlá fotografie

(Soudobá próza), 180 s., F 125X200.
Svou prostotou a strohou věcností otřesné vy
líčení životních podmínek desetitisíců lidí, od
souzených v inscenovaných procesech po roce
1948 na dlouhá léta do věznic a koncentrač
ních táborů. S uplývajícím časem však zjišťuje
me, že 1 nejostřejší označení oněch dob zatla
čiije hrůznou skutečnost samu do pouhých po
jmů. Proto jsou důležitá autentická svědectví,
která vracejí blednoucím obrazům tehdejších
časů živoucí výraz.

DVOŘÁKOVÁ, Zora:
ková

KAPLAN, K.: Československo v latech 1948—1958

150 s., F 210X297. Druhý díl pomocného
textu pro učitele základních a středních škol
podávající ucelený přehled dějin Českosloven
ska 1948—1958. Autor K. Kaplan, který opustil
před 15 lety Československo, vydal v zahraničí
20 knih věnovaných poválečné historii -Česko
slovenska. Podklady pro ně čerpal z archívních
materiálů ÚV KSČ, ke kterým měl přístup jako
člen rehabilitační komise z roku 1968. Připra
vovaná publikace je nejen první autorovou pře
hlednou prací věnovanou tomuto období, ale
.současně i první prací o tomto období zpraco
vanou na základě znalostí donedávna nepří
stupných pramenů.

KOVAŘÍK,
břehu. (a

Jaroslav:

Na

druhém

140 s. Pravdivý a drsný příběh z valdlcké věznice — vyprávění „odtamtud“ z let
1977—1986. Je to příběh, Jak ho vidí očima lás
ky bývalý vězeň a bachařka, příběh, končící
netypicky.

RAMBOUSEK, O.: Za mřížemi i na
útěku. Paměti agenta chodce

220 s. F. 145 X 210. Autor zda
řile a mimořádně dramaticky zachycuje sví
bohaté osudy — nejprve chlapce, bojujícího
koncem světové války na barikádách, po roce
1948 politického uprchlíka a posléze — po tvr
dém výcviku — agenta-chodce a konečně po^
litického vězně, který prošel nejhoršíml vězni
cemi -50. let. Paměti vyvolávají značný ohlas
nejen tím, jak jsou napsány, ale i pro značnou
popularitu Otakara Rambouska, který byl, ne
náviděn StB, na stránkách Rudého práva líčen
jako těžký zločinec a terorista, který kolem ša
be na potkání střílí...

STROBINGER, Rudolf a Karel
NEŠVERA ;
Síalo se v adventu. 2.vyd. Čihoštský zázrak. Praha 1991.
144 str.
váz. 15.00
- 1.exilové vydání /česky Kon
frontace 1981/ a předtím německé
/1974-CCC/ vyšlo s pseudonymem
K«rud. Vycházelo nyní i v LU.

Milada Horá

(Kdo Je... Sv. 3.), 80 s., F
120X165. Životopis M. Horákové z pera Z. Dvo
řákové má tu prioritu, že Je prvním zpracová
ním života proslulé oběti komunistické dikta
tury. Nová edice Kdo je... si klade za cíl při
nést sérií biografických esejů klíčových postav
naší historie. Autoři, vesměs historikové, se
snaží přístupnou a čtivou formou přispět k ob

nově
zdevastovaného
historického
vědomí.
V edicí již vyšla biografie T. G. Masaryka a J.
A. Komenského.
x-

APARÁT — soumrak polobohů

130 s. Není obvyklé, aby Jméno -autora
nebylo uvedeno na titulní straně ani v tiráži.
V obavě z možných soudních žalob a útoků tis
ku chce autor APARÁTU zůstat v anonymitě.
Kniha totiž zachycuje celou řadu • klíčových
událostí posledních dvaceti l^t u nás a vrcholí
dosud nepublikovanými informacemi o pozadí
17. listopadu. Přibližuje čtenářům autentické si
tuace ze zákulisí velké politiky a odkrývá’ sku
tečné postoje a p.ovahy známých osobností, po
litických i uměleckých.

-18:
Paměti Vasila Bilaka ve dvou
dílech. ■
Unikátní svČdęctvi ze zákulisí
KSČ i o způsobu omezeneho my
šlení funkcionářů vládnoucích
neomezená lidem.
Praha 1991. 1.146 str. 2.198
str. Edice Propadliště dějin,
kařdy díl kart, po
9.oo
BIÍAKt Vasil

HEJZLAR, Zdeněk /1921/:
Praha va stínu Stalina a Brežněva.
Vznik a porážka reformního komu
nismu v Československu, l.vyd.
Praha 1991. 2oo str. ELF-Edice
liter.faktu, kart.
12.oo
- Zd.Hejzlar /po r.1968 emigroval
do Stockholmu/ vydal naposledy
v Indexu:
"Pražské jaro" 1968 a jeho odkaz.
Vvběr statí a komentářů z let
197o-1987. K31n 1988.
16.oo
OSM MŽSÍCp pražského jaras19§8.
Aut.: Ant1.Bencík, Josef Domanský,
Jiří Hájek, V.Kural za vedení
V.Mencla. Doslov A.Dubček.
Praha, ELF 1991. 272 str. a 24
str.příloh.
- Přímí účastníci a zároveň
historici psali tuto analýzu
v 1.1986-83, prvně vyšla v sar
mizdatu.
kart.
15.oo

(Propadliště dějin), 200 s. F 145X205. Vi
lium Plevza je skutečně dfivérně obeznámen se
vsumj peripetiemi vrcholné moci KSČ v naši ze
mi. je také jediný, komu se po listopadu 1909
podařilo hovořit s těžce nemocným exprezidenlem republiky. Základ knihy tvoří záznam
z mnohahodinových rozhovorů, který svým ob
sahem překvapí kdekoho. ]e to rozbor politic
kých postojů, názorů, stanovisek, ale’1 politické
odpovědnosti vedoucího představitele komunis
ti líté strany a zejména jejího normalizačního
vedeni, který přináší množství unikátních, do
sud nepublikovaných faktů a materiálů.

KRISEOVÁ, Eda :
v
Václav Havel. Životopis. Predml.
Jiří Grušą, l.vyd.
Brno 1991. 175 str, váz.26.00
-Kniha vychází současné v Čade
jiných jazyků, německé vydáni
je u nás k dostání.Úryvky v no
vinách Die Welt.

RAMPA. Miroslav a Josef RODR :
Jdi domů, Ivane!
Hradec Králové 199°. Podl.for
mát 96 str. Suvenýr k odchodu
vojsk, texty k r.1968.
8.00

LITEíMTWNEUMANNOVA, Květuše: Hledat
— najít, držet — nepustltl Deník
matky dítěte postiženého obrnou.
(Z let 1944—1955)

RŪML, Jiíf:
Hodné opoČdéné reportáže (Tři
náct životů a také kus mého).
Praha 199o. 112 str.kart.
lo.oo
- Od autora /nar.1925/ vyšilo:
Daň z blbosti. 199o. 227 str.
z
lo.oo
.Znamínko,na duŠi.l99o.
lo.oo
Kalendárium Zleden-prosinec
1968/. 199o'. 92 str.
5,oo
- Prvé dvě knihy vznikly v ru
zyňské vážnici.

Novinka :
Díra V hIavž. Praha 199o. 256
str. kart.
12.o o
- Události r.1968/69. Přislineodežli-zůatali ...

(Sv. 1), 100 s. Uspoř. Vendula Neu
mannová. Fot. reprod. z novin. Žánrově lze
knížku zařadit do oblasti literatury faktu. Je
to autentický a velmi působivý deník matky
postižené dcery a zachycuje l zvláštním pohle
dem historická událostí té doby. Knížka Je do
plněna starými fotografiemi, Články z novin
Národní politika a doslovem postižené dcery,
která je dnes doktorkou filozofie. Knížka není
o tragédil života, je o dojemném vztahu, citu,
lásce a životním optimismu.
y
_

LEXIKA. PŘÍRUČKY.
ČERNÍ. Milan /uspoř./:
Kdo je kdo 1991. Čechy, Morava 1
Slezsko, kart.
2o.oo
- Vybrané osobnosti vědy, kul
tury a politiky. Who is who.

Z antikvariátu :
ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVŽDA.
Celkem vyšlých 11 svazků.“
Praha, Sfinx-B.Janda.
1. Příroda. Red.Fr.Slavík. 642
šfř;—1929.
2. Člověk. .Red.Jiří Horák, J.
Matiegka, K.Weigner. 622 str.
1955.
5. Jazyk. Red.Oldřich Hujer.
657 str. 1954.
4.Dějiny. Red, Václav Novotný.
638 stř. 1952.
5.Stát. Red.Jan Kapras. 7o6 str.
1931:
6. Práce. Red. J.Drachovský.
715 str. 195o.
7. Písemnictví. Red.Albert Pražák
a Mil.Novotný. 608 str. 1955.
8. Umění a Red.Jan Branbergr. 759
str. 1955.
9. Technika. Red.Jar.Veselý. 678
str. I9?9.
lo.Osvěta. Red.Otakar Kádner.
650 str. 1951.
11.Dějiny 1. Doplněk. Red.Václsv
Novotný. 9°4 str. 1955.
Původní vazba 11 sv.

850.00

KATALOG firem EDIT na r.l991<pro
Českou a Slovenskou federální
republiku. Praha 1991. 956 str.
kart.
50.00
KŪNEČ? Ilja /sestavil/:
Jmenný 8 věcný rejstřík /časopisu/
Svědectví 1956-1987, pro čísla
1 až 80.
Paříž 1988. 552 str. A 4. 28.00
- Nyní podstatně snížená cena.
Reprinty ročníku 1-1956 až 9-1969»
čísla 1 až 56 ještě u nás k dostá
ní v 9 kart.svazcích, ostatní ori
ginální čísla od 57 áo 91 jsou
k mání jen částečně, řada je již
rozebrána.
KATALOG soukromých podnikatelů
v jihozápadní oblasti Cech

(Soubory. Sv. 1.), 80 s. Katalog soukro
mých podnikatelů působících v jihozápadních
Čechách je uspořádán v přehledu podle jednot
livých druhů podnikatelské činnosti. Základní
heslo podnikání je uvedeno i v němčině.

Kol: ČESK? LES. Soubor vojen
ských topografických mat, 1:50 000

(Mimo edice), 11 kusů map sklá

daných na formát 150 X 240. Soubor jedenácti
vojenských topografických map Českého lesa
pokrývá území od Mariánských Lázní po DomaElica. Zachycuje pás pohraničního území po
obou stranách státní hraníce se SRN včetně
dosud nepublikovaného území Tachovska a
okoH Přlmdy. V každém mapovém listu Jsou
doplněny do situace základní turistické značky
(památky, ubytování, tábořiště, hraniční pře
chody s dobou provozu).

-19HALIK, T. — OPELÍK, J.: Karel Ča
pek ve fotografii

LITERÁRNÍ VŽDY
BAJEkOVÁ, Marie :
Ó Josefu Váchaloví. K tisku
a edic.úpr.,rajstřiky Miroslav
Yromiš. Praz.imaę, 1991.192 str.
a obr.příl.
19.80
- Životopis.studie čekající 2o
let na uveřejnění.
Od Josefa Váchala máme ještě
exilo vé vydání:
Josefa Váchala, dřevorytea,no vý
kalendář tolerancý na r.1923
aneb Rokodník ... Faksimilie
vydaná ve Vídni 1984.
2$<ďo
nyní sleva
,'Í8.oo

BÍLEK, Petr A /1?62,Vlašim/:
''Generace" osamělých běžců,
vyd.
l.
Praha 1991. 112 str.
ed.Plus 33.
6.00
-Básníci,, kt.v osmdesátých lé
tech vstupovali prvými sbírka
mi do literatury.
BLAŽÍČEK, Přemysl:
Haškův Švejk. Praha 1991. 26o
str.
16.oo
- Monografie o hl.postavě Haš
kova románu.

272 s. Originální reprezentativní publi
kace přinášející soubor snímků zachycujících
nejen velkého spisovatele, českého gentlema
na a evropsky respektovaného Intelektuále, ale
1 ducha a náladu doby: onu elegantní umSřenost, prvorepublikánskou solidnost a kulturní
amancipovanost.-Vedle K. Čapka se na fotogra
fiích objeví l.jeho přátelé:- T. G. Masaryk, H.
Haas. Z. Štěpánek, H.G. Wells, B. Bartók a dal
ší. VétSína fotografií je publikována vůbec po
prvé. Kniha je opatřena cizojazyčnými resumé
a vyznačuje se vysokou grafickou úrovní.

2?č>/Máme:
Karel ČAPEK fotografuje. PÍipr.
Zd.Merta. 1989. 164 str.kart.menŠí
čtvercový formát
lo.oo
Karel ČAPEK ve fotografii. 39
volných fotografií. Sest.T.Halík.
Úvod V.Kudélka. 1986.
19.80
Německy, v pěkná úpravě:
Karel čapek : Fotografie. 199o.
114 S.
geb.
48.00

HAMAN, Aleš :
Literatura z pohledu čtenářů.
Praha 1991. FULS 51. 169 str.
- Jeden z mála čes.příspěvků
k sociologii literatury. 8.00
IVANOV, Miroslav: Zahrada života
paní Betty

BŘEZINA, Otakar :,
Sseje. Bibliofil.úprava 1991.
3oo str. Brno.
VYJDE
B&EZINA, Otakar :
Hudba pramenů a jinď eseje- Uspo
řádal, doslov Petr Holman. 1989.
244 str.menší formát,váz.
lo.oo

DOSTÁL, Karel /sest./:
Kdo jsem /Bohumil Hrabal/.2.vyd.
Praž.imag.59. 51 str. a fotogr.
-Z archívu B.Hrabala, z původní
ho strojopisu Pražská ironie, da
tovaného 1985. K aut.^.narozeni
nám.
lo.oo
DUBSKÝ, Ivan :
Diskurs na téma jedné Klímovy
věty a jiné eseje.
Praž.imaginace 122. 129 str.
/Na cestě, Carmina Burana, Dvě
opice, Čas hry, Tempus libuloris/. kart.
l?.oo

FIRT, Julius /1897/
Knihy a osudy. 3-vyd./l.vyd.In
dex 1972, 2.vyd.Londýn,Rozmluvy/
Doslov Ludvík Veselý.
Brno 1991. 5a5 str. - U zrodu
RFE, ?<eíantrich, Čapkové aj.
Nejpopulárnější a jedna z prvých
knih v exilu a Indexu, vzpomínky
nakladatelského redaktora.
kart.
19.00
V doprodeji:
Záznamy ze starých deníků. Index
1985. 116 str.
pb.
I7.00
/Původně mělo vyjít pod názvem
Osudy a politika/.

(SFS), 420 s.. 24 s. čb. a 8 s. barev,
příl., 5 pérovek, F 135X195. Jaká byla ve sku
tečnosti Božena Němcová — žena, jejíž půvab
jí získal tolik obdivovatelů, kdo byli její rodi
če. kdo její intimní přátelé, bylo její manžel
ství skutečně tak nešťastné, jak se traduje?
Na mnoho dalších, stejně vzrušujících otázek,
se autor snaží najit odpověď konstruováním od
vážných hypotéz, podložených dobovými doku
menty. deníky, korespondencí i studiem odbor
ných materiálů.
yz _

KOŽMÍN, Zdeněk /1925/:
Umění básně. Skácel, Ludvík Kundera. O.Mikulášek.
Brno 199o. I08 str,malý formát.
lo.oo .•
Skácel: Kotlářská 55a, Kundera:
Zrovna přijíždějí, ale už odjíž
dějí, Mikulášek: Měsíční sonáta.
LAKOMÁ, Emilie :
Úlomky hovorů Otakara Březiny,
vyd.dosud nepubl.hovorů z let
l.
19o5 až 1929. Brno 1991. 3oo str.
Vyjde

LOPATKA, Jan /194o/ :
Předpoklady tvorby. Výběr krit.
článků a recenzí z let 1965-1969
a Šifra do r.1982. Praha 1991.
2oo 3tr. váz.
I6.00
- Původně v Edici Bxuedic® 67,
1*72.

MIKULKA, L.: Jaroslav Foglar

180 s. Ilustr. J. Čermák, Saudek. Graf, zprac. Pracný. Monografická studie
o díle a životě Jaroslava Foglara se zvláštním
zřetelem na výchovné tendence jeho díla. Po
dává výklad nejen o životě a díle, ale 1 o jeho
pedagogickém systému práca s mládeží. V kon
textu k současnosti obsahuje faktografický ma
teriál a zajímavosti o osobnosti muže ovlivňují
cího již několikátou genarapí mládeže.

XT,O FOGIAROVI :
Bezděková, Olga a Jar-HANZEL:
Byli jsme p/i tom aneb Jak se
prosazuje spisovatel Jaroslav Fog
lar. Fotokopie vydáni z r.1987.
7o str. kart.
18.00
OGLARr Jaroslav

Od M.Ivanova :
xKdy umírá vojevůdce. 1983.19.00
xMartovo pole. 1981. A*+^kv. lo.oo
xDŮvárná zpráva o K.H.Machovi.
5977. A«+í
.
lo.oo
xPošár Národního divadla aneb
p/íliŠ mnoho náhod. 1983. 14.00
xNepravdivé p/íběhy aneb Jak jsem
dělal literaturu feiktu.9o.313 str.
1 9.00

KÁJA MARIK — skutečnost nebo
legenda?

Sir. neuvedeno. Fot Drobná knížka sl
klada za cíl přiblížit poutavou novlndř3kou íormou( zrod tohoto několikasvazkového díla. PNnáSí odpověď na mnohá otázky: Existoval Kája
Mařili a jak tomu bylo s dalšími postavami?
Proč a za jakých podmínek dílo vzniklo a kdo
byl autor F. Háj? Jaké byly životní osudy a
dalM dílo tohoto spisovatele, pod jehož pseudo
nymem se skrývala žena — spisovatele, který'
Vyl po léta totality na indexu. Novinářské vy
právění doplněná rozhovory a pamětníky a fotografietni umožní mnohé pochopit a v celém
díle s» lépe orientovat. Doplněním je krátká,
divadelní hra Kája Matik (dosud nepublikova
ná), kterou spisovatel napsal krátce před svou1
xmrtí na přání obyvatel městečka, vněmžseděi
románu odehrává.

:

ivert v poklusu. 2 díly.
f126
a 164 str. kart.2 sv.

1989-90.
26.00

MRAVCOVÁ, Marie /19*7/:
Literatura ve filmu. Praha 199o.
19o str.3filmografie.kart. 12.00
- Turgenev, Fowles, Gončarov,
Iwaszkiewicz, Forster, Sofoklés,
Hrubín. Ed.Estetika div.a film,
tvorby.
NEUBAUER, Zdeněk :
Fáustova tajemná milenka. K Faustovskému mytu nad Havlovým Pokou
šením. Zlín 1991. 37 str.
kart.
5.5o
1—11-D33

0PEL1K: Karel Čapek

09/ia

272 s„ 240 čb. foto, F 198krát
258. Res. cizojaz. Reprezentativní publikace ob
sahující více než dvě stovkv fotografií předsta
vujících životopis Karla čapka „nikoliv pís
mem, nýbrž fotografickými záběry, a to natolik
souvisle, nakolik to umožňuje dochovaný ma
teriál“ (lak praví v úvodu editor Jiří Opelík).
Spolu s Čapkem — evropsky respektovaným in
telektuálem, humanistou a gentlemanem — je
zachycen onen -solidní i elegantní svět první re
publiky.

2O/~
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BLAHA, Karel, St.HE&MÁNEK,
~~. Stulíková :
esko-anglický chemický slovník.
Czech-English Chemical Dictiona
ry. l.vyd. Praha 1989. 52o str.
35 000 termínů.
23.5o

PISTORIUS. V.: Stárnoucí literatu
ra Į česká literatura 1968—1908)

205 s.. F 148X210. Veřejnosti předkládá
me nárys dějin uplynulého dvacetiletí české li
teratury. příručku, dosud na trhu tak postrá
danou. Publikace se snaží podat první Informa
ci o nejzávažnějších tendencích vývoje součas
né české literatury se zaměřením na klíčová
díla literatury exilové a samizdatové. Kniha bu
de jistě nepostradatelnou pomůckou pro stu
denty i profesory středních škol a nejširší ve
řejnosti.
_

SLOVNÍK básnických knih. Díla,
česke poezie od. obrození do ro
ku 194-5o Miroslav Červenka, VI.
Macura, Jaroslav Med, Zd.Pešat.
Jmenný rejstřík M.Pittermannováo
Praha 199°. 4-28 str. Abecedně
řazený lexikon 131 básnických
knížek, váz.
19 080
ŠKVORECKÝ, Josef: O anglické 11ťeratuba i

Společnost Josefa Škvoreckého (Spisy II), 87 s.
První díl. prací .Josefa Škvoreckého o anglické
literatuře obsahuje doslovy Či předmluvy k dilu
G. Greena, Ch. Dickęnse, D. Thomase a dalších.
Přináší podrobnosti,o vztazích J. Škvoreckého
a Grahama Greena a informaci o třech kni
hách, tak, jak o nich hovořil ve vysílání Hlasu
Ameriky, a které vyšly nyní v nakladatelství
Sixty-Eight Publishers pod názvem Hlas z Ame-

VLADISLAV. Jan: Pařížský zápis
ník' I. Staré a nové problémy. Pa-1
ralelní svět a jeho dějiny

(ARS), 350 s. Kultura a politika. -Kniha
moudrých filozofujících esejů Pařížský zápisník
I. tematicky odkrývá méně známé stránky a.
Souvislosti české i světové literatury a umožní
vnímavému čtenáři vést nevšední dialog s auto
rem, českým básníkem, překladatelem a literár
ním kritikem o umění a jeho nezastupitelné
funkci vnašem životě, o lidech, kterým se umě
ní stalo osudem. Publikace přináší Českému
čtenáři první rozsáhlejší průřez tvorbou autora
z posledního desetiletí, jenž byl nucen strávit
v exilu ve Francii, ale který se díky svému by
tostnému humanismu dostával do konfliktu s to
talitním režimem po celých čtyřicet leť? y._

S

DUŠKOVÁ, L :
Mluvená angličtina pro vědecké a
odborná pracovníky. 1981. 344 str.
s 2 gramodeskami
váz. 32.00
bez desek
váz. 22.00

JAZYKOVÉ SLOUPLIo K vyd.připr.
Olga Martincové, Alena Polívko
vá a Daniela škvorová0 Praha
1991. 256 str. váz.
19.00
- Přepracované jazykové drob
nosti uveřejňované v čas.Naše řeč
v posl.létech.
PÁLKOVÁ? Zdena :
žáklad.nl kurs české výslovnosti
pro cizince. 2.přepr.vyd. Praha
1989o 91 str. Skripta.
8.5o
šÁRAf Milná a j.:
Čeština pro cizince. Czech for •
English Speaking Students. 3.
vyd.1988. 600 str. kart. 16.00
i 2.vyd.1979.Antikv.váz. 22.5o

ANGLICKO-ČESKÝ slovník se zoo
techničkou, a plemenářskou proble
matikou

80-s. Slovník umožňuje aktivním, ale
1 pasivním uživatelům angličtiny rychlou orien
taci v odborné zootechnické terminologii, zpří
stupní překlady odborných: textů, propagačních
materiálů ap.- Je-proto určen především pracov
níkům zemědělské praxe, služeb i řídících or
gánů,' stejně tak., jako s? může stát vhodnou
doplňuílcí. učební pomůckou pro studenty ze
mědělských škol a frekventanty kursů oriento
vaných na anglický jazyk.
ýZ -

Anqlicko-Český výkladový slov
ník výpočetní techniky. 199o.
288 str. váz.
17.00

Česko-anqlický slovník výpočetní
techniky. 1986. 334 str. 2o.oo

VOPRAVTL, J /zpracoval/:
Slovník pseudonymů v české a
slovenské literatuře. Anagranů,
kryptonymů, značek, jmen původ
ních, přejatých^ dvojitých ..
Praha 1973. 1.5*2 stran.
váz. poslední výtisky
56.00

DalŠí slovníky angličtinyn&nČiny,
francouzštiny /i historické/ na
skladČ. Seznam pošleme.

CAHA, J.i Angllcko-Český slovník,

'i.

vyd.

880 s. F 125X178. Anglicko-český slovník
je určen široké veřejností. Doporučujeme jej
1 školám, pokud budou pracovat s převzatými
britskými učebnicemi, které nepoužívají češti
nu. Slovník obsahuje asi 30 000 hesel nejdůležitSjíi anglické slovní zásoby a frazeologie.

Jeste. několik kompletů /poslední/
VELKY ANGLICKO—ČESKY SLOVNÍK ve
3 svazcích /modrý přebal/ od aut.
Karla Haise a Břetislava Hodka.
1984-1985. 3 svazky. 2842 str.
váz. loo 000 hesel, kompl.12o.oo

HLADKÝ, Josef :
Zrádná slova v angličtině, j.vyd
Praha 199o. 187 str. podl.formát.
váz.

,

13oOO

- Ve stejné úpravě, ale kart.máme
antikv.:
RADINA, Otomar :
Zrádná slova ve francouzštině.
1983o kart.
lo.oo
HRADILÁK, Daniel: Malý angllcko-český a česko-angllcký slovník
(nejužívanější slova)

(Mimo edice), 144 s. Slovník je
rozdělen do 2 částí: anglicko-české a česko-anglícké. Anglícko-česká část obsahuje cca
25G0 abecedně- seřazených slov, která jsou
v současném anglickém jazyce nejčastějl po
užívána. Podle língvlstlckých výzkumů je tento
počet slov dostačující k dorozumění, komuni
kaci i Četbě v cizím jazyce. Cesko-angllcká část
je analogická části anglicko-české.

KLÉGR, Aleš ; HRONKOVÁ, Norah,
Zdenek HRON :
Znáte anglická slovesa ? Českoangl.slovník nejuž.spojení podst.
jmen se slovesy. 1991. 33* str.
váz.
19.00
PAPOUŠKOVA, J.: Lékařský slovník angllcko-ceský a česko-anglický, 2. vyd.

600 s„ F 148X205. Obsáhlý slovník
základního výrazivá z hlavních oborů všeobec
ného lékařství, pediatrie, hygieny a epidemio
logie, gynekologie, porodnictví, stomatologie ■ a
přidružených specializací. .Slovník . obsahuje
přibližně 30 000 hesel a je určen studujícím me
dicíny, vědeckým pracovníkům a překladate
lům.- -Jádro..sloVoMcuntvoří veškerá.odborné..výrazivo použité- .v--učebnici Základy lékařské
angličtiny (Harrerová a kok).

POĮDĄUF, I a kol.: Anglicko český
íesko-angllcký slovník, 8. vyd.

1232 s. Anglicko-český a česko-angllcký
slovník obsahuje asi 60 000 hesel ne {důležitější
slovní zásoby. Jednotlivá hesla doplňují 1 nej
běžnější spojení a frazeologie.

^r
Krvsba: ft. Vįšokai, ROHAC

OLIVERIUSOVÁ, Eva aj.:
Dějiny anglická literatury. 1988.
279 str. UČteb.pro vysoké školy,
vaz.
17.00

CÁBA, Jan a Jiří KRÁMSKY :
Anglicko—ďesky slovník/-6.vyd.
1986. 878 str./střední/ 24.00

ROSYPALOVÁ. Věra :
Mapadlo by vás to anglicky? l.vyd.
Praha^199o. I08 str.
lo.oo
Příručka v abecedním pořadí, de
sítky českých a angl.úsloví,rčení,
přísloví.
Kart.

-21SOSNOVÁ,
učení

BENES, J.: Německo-Česfcý a ěeskó-německý kapesní slovník, 6. vyd.

780 s.,- F 105X148, Slovník vychází ve
dvou částech. Každá část obsahuje asi 30 000
hesel, slovník zachycuje nejběžnější slovní záso
bu a nejdůležltější slovní spojení a frazeologii.

JUNGMANN, Josef Jakub /17731847/ :
Slovník česko-némecky. K vyd.
Jan Petr. 2.nezpiéněné vyd.reprint vyd.z 1.1835-1839.
Praha 1989-199o. 4.694 str.
5 váz.svazků historického slov
níku
kompl.
24o.oo

KEJVANOvX, Antonie : ?
z
Německo-éeský stavební slovník.
199o. 542 str. váz.
22.oo

Emilie:

NSmackv

PROKOPOVÁ,

bez

L.:

Česko-španělská

konverzace

B, 84^s. Fonetické příklady jednoduchých
vět a konverzačních okruhů. Příručka je nepo
stradatelnou pomůckou pro nákupy, výlety a
pracovní pobyty v německy hovořících zemích
a pro svou, přehlednost a jednoduchost je vhod
ná 1 pra naprostá laiky.
zy _

258 s.. F 105X148. Cesko-španělská kon
verzace patří do ediční řady publikací vychá
zejících ze stejného českého základu. Obsahuje
•základní obraty z běžných konverzačních situa
cí. |e doplněna rejstříkem, který značně zvyšu
je rychlou orientaci při hledání příslušného le
ní, itu nebo slovního spojení.
-

SPARLING, D.: English or Czengllsh? (Jak se vyhnout čechlsmům
v angličtině)

PROKOPOVA, L.: Spanělsko-če3ký a
česko-španělský kapesní slovník,
5. vyd.

256 s. Pomocný učební text pro Jazykové
školy, zaměřený na odstranění vlivu češtipy,
v oblasti anglické syntaxe, lexlka a frazeologie.
Určeno středně pokročilým a pokročilým stu
dentům jazykových Škol a veřejnosti.
_

610 9 Slovník je určen veřejnosti 1 ško
lám. Obsahuje běžné výrázy současného spisov
ného I hovorového jazyka s nejdůležltější fra
zeologií a slovními spojeními.

2ot-

WIDIMSKY aj.z
Némecko-éesky a éesko-némecký
slovník 2 svazky /modry obal/.
5.vyd. Praha 1988. 3ooo str.
oba svazky
38.oo
i jednotlivé-éesko-ném. nebo
ném,-éeský / svazek
2o. oo
- Na rozdíl od Siebenscheina /za
tím ne^vétéí slovník/ je zde
v menéinr formatu prezentován
střední slovník.

ŠPANIELSKO-SLOVENSKY a SLOVEN—
SKO-ŽPANIELSKÝ SLOVNÍK. l.Vyd.
Bratislava 1974. 123o str.35.oo
KoŽeVNIKQVÁ-KEJZLAR-FRYDRICH:

Švédsko-tíeský slovník /stfední/.
2.vyd. 197o. 688 str.váz. 19.5o

Némecko-éesky slovník výpočetní
techniky. O.Minihofer. Praha 1989772 str,
váz.
26.oo

Lékafský slovník némecko-Český
a česko-německý. 1989. 586 str.
26.5o
Némecko-éesky strojírensko-hutnický slovníkí 1988. 68o str.
24.00

Také íesko-námecky

...

26.oo

MoVo^EÍT/NA

I nadále máme Néméinu pro samou
ky, Němčina pro jazykové ákoly
aj.učebnice. Na pohádáni poéleme
seznam. Stejné tak pro angličtinu
a francouzštinu.

NEDŽLKA, Teodor:
Novofecko-éeský slovník, l.vyd.
1982. Io7o str.váz.
26.oo

PATKOVÁ, E.: Prager Sagen

(Triangl), 190 s. F. 130 X 200. První němec
ký svąząk nové.edice komentované četby je ur
čen všem,: kteří sí chtějí upevnit znalost něm
činy četbou v originálním jazyce. Publikace ob
sahuje výběr nejzajímavějších pověstí ze staré
Prahy,-shromážděných v knížce Václava Cibul
ky která vyšla v NDR pod názvem, Prager Sa.
gen v překladu G. Jusla. Knížka je doplněna
německo-českým komeňíářem a bude vítanou
pomůckou i pro ty,:kteří chtějí německým-ná
vštěvníkům přiblížit naše hlavní melsto.
.

70 r

SCHOnQVÁ,
německy

L»: Jak

se

to

řekne

1040 s., F 130X200. Jazyková příručka ob
sahuje usf 40 000 německých slovních spojení a
rčení z oblasti hovorového jazyka. Hesla jsou
obecně seřazena a opatřena českým překladem.

SIEBENSCHEIN, H :
česko-německy slo_vnik ve dvou
svazcích A—O, P-Z. 3.vyd.Praha
1986. 18oo str. váz.2 sv. 56.oo

SIEBENSCHEIN, H :
Německo-Český slovník ve dvou
svazcích A-L, M-Z. 4.vyd.Praha
1988. 16oo str.viz.2 sv. 56.oo

OĮ)B>i.RlĄ V^EC^ Ą

1OOr

BUBEN, Vladimír :
Francouzsko-Česky a éesko-francouzský
slovník /stifedni/. 2 svazky. 5.vyd.
197o. 1244 str.oba váz. 36.oo

glOVAMSKt
V

GAŠPARÍKOVÁ, Želmíra a KAMIŠ,
HAMPLOVÁ, Jarmila aj.
Adolf :
z
Francouzsko-deský a česko-francouzský Slovensko-deský slovník. 3.vyd.
váz.
28.5o
kapesní slovník. 4.vyd.1989. 544 str. 1987. 815 str.
15.oo
NE&kS t Jaroslav ; tyj1.KOPECKÝ:
Slovensko-íeský a cesko-slovenský
PRAVDOVA, M :
slovník. 1989. 332 str.váz .14.oo
Mluvena francouzština pro védecke" a
odborné pracovníky.1.vyd. 1977.
přepr.vyd.
2.
562 str. váz.
2o.oo
ETYMOLOGTCKÍ SLOVNÍK slovanských
Na skládá jeátá nakolik výtisků:
jazyku. Slova gramatická a zájmena.
Zrádná slova v angliétiné.
2 díly. 1.Předložky, koncové par
Zrádná slova ve francouzštině.
tikule. 2.Slova gramatická a záj
mena. Praha 1973-198o. 1.344 str.
2.784 str. váz.oba svazky 60.00
KOPEČNÍ, František :
Základní všeslovanská slovní záso
ba. Praha 1981. 484 str. 24.oo
DUBSKY, Josef a REJZEK,, Vladimír:
Česko-ápanálský slovník. 3.vyd.
1988. 129o str.
28.oo
Jeden zvýtisk:
DUBSKY, J :
z
Spané1sko-Ůesky slovník. 3.píepr.
vyd.Antikv.1979.1176 str.28.oo
DUBSKY, Josef aj.:
Velký ápanélsko-ceský slovník.
2 svazky. 1977. 958a 956 str.
váz.
oba z
99.oo
1.x "ien 2 d'
Antikv.
3o.oo

RADVANSKy', Antonín :

Polsko-Český a Ůesko-polský
ekonomický slovník, l.vyd.1986.
614 str.
34.00
SOBOTKA, Otto:
?
Slovník chorvatskosrbskp-éesky.
Daruvar, Jednota 1973. 766 str.
váz. v pl.
z
j
26.5o
- Vydali jugoslávští Cesi, nej
dříve v éasopise Jednota.
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Nabízíme dal Ši slovníky a učeb
nice /nap/.cela /ada pro rušti
nu/, i jinď kombinace neť Češ
tina //ada učebnic ruštiny
z bývalč DDR/, učebnice pro sa
mouky, jazykové a ekonomická
školy, stará vydání slovníkS aj.
Pošleme seznam.

BERKA, M.: Posázavský paclfik

200 s., F 210X295, Autor poutavým způ
sobem popisuje minulost i současnost posázavské železnice s ohledem na rozvoj trempiku a
turistiky od počátku staletí do dnešní doby. Po
dáním historických událostí a četnými výpo
věďmi pamětníků získává čtenář řadu cenných
informací, jež obohatí jeho znalosti o Posůzaví.
Dále následuje historie tremplnku-na Zlaté ře
ce, vztah trampské píshě k Posázavskému paclfiku a její vývoj až do současnosti Publika-'
ce zabírá značný územní celek Posázaví, včetně
částečných životopisů významných osobností;
jakkoli s -Posázavím spojených.

BENEŠOVÁ, H.:
Cesko-ltalský
italsko-český slovník na cesty

18,-

KCTL 1991. 432 s., F 88X125. Slovník je
určen čs. návštěvníkům Itálie. Obsahuje asi
'1000 slov českého a školského lexikálního mini
ma. V česko-italské části je nejběžnější kon
verzační materiál, v části jtalsko-české výrazy
a spojení vyskytující se v: různých nápisech a
■brmnlářích. Neplánujte pro KfiTLl
.

kon-

JANESOVÁ J.: Cesko-italská
verzace, 5.”vyd.

304 s., F 105X148. Příručka je určena
všem českým návštěvníkům Itálie. Obsahuje
praktické konverzační rozhovory a česko-Ital
ské slovníčky, umožňující dorozumění v běž
ných situacích v Italském prostředí. Ke konver
zaci je připojen stručný přehled italské výslov
nosti.
P-

JANEŠOVA, J.t Italština
mouky

pro

BEŠTAkOVÁ,

Eva: Odpust bratříč
ku (Z deníku patnáctileté skautky)

Str. neuvedeno. Autorka
úspěšné novely „Hajný e já“ vypráví ve své no
vé knize veselý i vážný příběh o prvním ro
mantickém citu a prvním skautském táboře,
o hledání vlastní cesty a o zmatcích dívčího
dospívání v atmosféře r. 1947, tj. v době blíží
cího se stmívání nad skautským hnutím. Svěží
n vtipný jazyk knížky zaručuje čtlvost, a ne
obvyklý ‘ námět ..láska k mladému mnichovi“
slibuje široký čtenářský zájem. Příběh o dět
ské družností a Čistém přátelství je určen pře
devším děvčatům —. skautkám od 12 ]et, ale
i jejich starším sestrám a maminkám.
_
0/ ~

sa

(KCTL 1991), 515 s. F. 130 X 200. Struč
ná učebnice italštiny obsahuje 40 lekcí s texty
konverzačního rázu, s názorně vyloženou mluv
nicí a množstvím moderních cvičení, která
soustavně opakují- probíranou : mluvnici i fra
zeologii. Očeboice' je. doplněna Klíčem ke cvi
čen! a Hfllsko-Séskýirt'-a Íesko-ítalskýíů slov
níčkem. Neplánujte pro. KfTLI

ČARNOGURSKÝ, Ján :
Vázniliich za vieru. Bratislava
199o. 142 str. menší formát. 9.oo
- Javorský, Zajíček, Františkáni...
Kniha vyšla také pod pseud.Karol
v Bernu 1986 "Výdajů vás'.'

FILIP, Pavel /uspoř./:
Do,nejhlubších hlubin. Život, set-kávání, teologie. K loo.výročí
J.L.Hromádky /1889-197o/. Praha
l??o. 46o str. váz.
29.oo

HALAS, František X :
Go je Jeruzalémská bible.a
proč by se měl vydat její pře
klad do češtiny, l.vyd. Brno
1991. 4o str.
5.00
HOLTZ, Ť.: ježíš z Nazareta

(Studium), 140 s., F 125X200. Z něm.
přel. O. A. Funda. Poutavá, odborně fundovaná
kniha odpovídá na otázku: Kdo byl Ježíš z Na
zaretu a oč mu šlo. Její autor přednášející teo
logii na významných evropských univerzitách
sl v ní všímá i mimokřesťanských (židovských
a pohanských) zpráv o Ježíšovi, učení sv. .Pav
la Jakožto nejstaršího biblického svědka a
zkoumá obraz, který o Ježíšovi podávají evangélia. Na závěr. je připojen výbor nejvýznam
nějších částí biblické zvěsti. Toto dílo je prv
ním moderním úvodem do křesťanství a je ur
čeno nejšlrší veřejnosti.

CHUDOBA, B.: Smrt velkého boha
Pana (legenda)

(Soudobá próza), 178 s., F 118X165.
Dějinný zvrat, který znamenalo vystoupení Je
žíše Krista, zůstává trvale předmětem zájmu
myslitelů, historiků 1 umělců. Autor, významný
dějepisec a křesťanský publicista, známý pře
devším svým působením na stránkách před
únorových Obzorů a Vývoje, podává v tomto
románu obraz života prvních křesťanů, jejich
mučednického utrpení již za vlády císaře TI
berla. Vykresluje, jak nově křesťanství tehdy
působilo na mysl lidí, jak složitou cestou museli lidé císařské doby dospívat k pochopeni
tohoto pramene živé vody uprostřed duchovni
vyprahlostí pohanského Šíma.

ROSENDORFSKY, Jaroslav :
Česko-italský s1ovnik. 1988.
84o str.
vaz.
28.oo
ROSENDORFSKÝ, J.:
slovník

BUKTOj Martin Mordechai /1878 ve
Vídni - 1965/:
Chasidská vyprávění. Z nem.Erzahlungen der Ohassidiua orel.Alena
Bláhová. Doslov Luděk Brož. 199o.
576 str. ,
29.00
— Zbožnými — chasidim se nazývala
v-...-i
-’-ižná židovská hnutí.
Legendy^
Připomeňme v této souvislosti
knihu Jiřího LANGRA : Devět bran.
Chasidů tajemství. 199o.
14.oo

Italsko-český
BRABEC, Ladislav: Křesťanská thanalogle

(KCTL 1991), 1560 s. F 125X176. Slovník
se svým zpracqváním řadí do edice fetř,edních
jednostranných slovníků.. Obsahuje cca 30 000
hesel vybavených gramatickým aparátem, frek
ventovanou frazeologií a slovními spojeními.
ŠloilnÍK obsahuje seznam nepravidelných sloves
a přehled Italské výslovnosti. Slovník je svým
praktickým zpracování^ určen široké veřejnokti.’
_„

Ž8,'

89, 144 s., F 145X255, Předml. L. Po
korný. Dosl. Z. Rejdák. Autor knihy, bývalý ka
tolický kněz, se v devíti kapitolách zabývá pro
blémy umírání a smrti ze všech hledisek, při
čemž poprvé u nás navazuje na opomíjené hle
disko teologické. Čtenář knihy se seznámí ne
jen s dějinami péče o umírající od křesťanské
ho starověku po dnešek, ale také s moderními
problémy euthanasie a transplantací,- s lnfdrmacemį z tradičních pramenů ,.(R. Moody, R.
Kůbler-Ross, Tibetská kniha mrtvých) 1 s ná
zory moderní psychotroniky. Publikace je do-plněna řadou konkrétních případů.

101"

KATOLIČTÍ
EXULANTI ČEŠTÍ
DOBY HUSITSKÉ

-23KLÁNSKÝ. Josef -KLÁNSKÁ, Edga
ra: Putování do Svaté země

32 s. barev, a čb. přít., 1 mp. Na zá
kladě historický cli a náboženských souvislostí,
vlastních zážitků 1 svědectví očitých svědků
seznamují autoři s minulosti i současnosti
Izraele, s osudem jeho obyvatel. Knížka |e za
svěceným a kultivovaným průvodcem po místo
pisu biblické dějepravy i obrazem současného
dramatického vývoje země.
_

SVOJSlK, Antonín Benjamin: Zákla
dy juaéotvl

VÁŽKO, Václav /1921/:
Weumlčená. Kronika katolické
církve v Československu po dru
hé světové válce. Praha I99o.
2 díly. 1.268 str. 2.266 str.
2 Bdo oba díly
52.oo
ZA HVĚZDOU betlémskou

[Sólo
kreslený, román), 100 barev, s.,
J 210X255. Zvláštní sešit s kreslenými příběhy
o stavitelích českých betlémů 1 o lidových a
chrámových betlémech, které se otevírají Le
gendou o narození. Na jednotlivé příběhy na
vazují místní pranostlky, koledy, vzpomínky,
takže je to jakýsi český vánoční cestopis, do
plněný krásnými snímky betlémů z různých
krajů. Knížka je v dárkové úpravě.

SVOBODOVA, Marie: Turzovka

Kresba Andrej Sekela

KORÍN. 6„vyd. Reprint vydání
z Odeonu/. Z arabského Ivan
Hrbek. Praha 1991. 796 str.
Živá díla minulosti 65. 22.oo
LAZECKÝ, František /19o5-1984/:
Vladaři'. Úvahy o českých ději
nách a národních světcích.
Praha 1991. 52 str. - Strojopis
A 5, napsáno r.1958.
7.5o
Doprodej:
xVečeře u kata. Procházka s Falstaffem. Se studií J.Hořce.
Munchen, PmD 1988.
14„oo
MĚŘIČKA. Václav :
Sád Marie Terezie. Praha 1991.
118 str. Rozmn.strojopis klubu
pro českou heraldiku a genealo
gii.
.
14.oo
OPOČENSKÝ, Milan /pripr./:
... kdo věří, dívá se dopředu.
Z odkazu J.L.Hromádky. Praha
1989. 51o str.,foto.
17.oo

128 s., 25' čb. fot., F 210X135. Šest.
.... Podrobný dokument o mariánských zjeve
ních a úkazech, které zažil v roce 1958 lesní
dělník Matouš Lašut. z Turzovky a pak další
poutníci. Jedná se o jediný projev působení
Matky Boží na našem území v posledních le
tech.

PEjCOCH, R. S.: Bible dnes a pro
nás. Starý zákon
230 s., F 148X210. Toto závažné dílo se
obrací přímo k současnému čtenáři, občanu re
publiky, jemuž adresuje neobyčejně aktuální
poselství bible. Autor, poučený historik, prová
zí čtenáře barvitými příběhy Starého zákona,
zasazuje je do dějinného rámce, komentuje je
,a vykládá
jejich nadčasový smysl. Všichni,
kdož se pohrouží do této fascinující četby, bu
dou bezesporu zasaženi mravním apelem, který
k nám zaznívá přes propast věků, udiveni ana
logií osudu malého národa.
_

PROCHÁZKA, Matěj: Smrt na ost
rově. Životopis a mučednická smrt
misionáře Augustina Strobacha

a svět, 80 s. Předchůdci dnešních svě
toběžníků byli misionáři Fascinovali ja daleká
světy. Možnost šířit křesťanství v nově objevo
vaných zemích. Jedním z těchto misionářů, kte
rý zanechal autentické svědectví, byl Augustin
Strobach, který zahynul na Mariánských ostro
vech v r. 1884. Publikace vychází'z jebo dopi
sů, které odtud zasílal provlnčiálovi jezuitské
ho řádu do Cech a které zpracoval P. Matěj
Procházka. Zprávy o životě a zvycích domorod
ců ani po staletích nepozbyly na zajímavosti.
Stejně nás dojímá 1 misionářova smrt, o níž po
dal svědectví jeho přítel misionář M. Kukulą.

726 s„ 208 obr. F. 140 X 200. „Návod
pro výchovu česká mládeže na základě systému
sira R. Baden-Pówella „scouting“ a za laskavé,
ho přispéní četných odborníků napsal Antonín
Benjemin Syojsík. V Praze 1912 vydalo české
lidové knihkupectví a antikvariát Josef Sprin
ger. Tiskem dr. Ed, Grégra.“ Tak zní titulní
list základní knihy — bible našich skautů a
skautek. Knížka. obsahu je vznik a vývoj skautíngu, podstatu a význam skautlngu, vzory čes
kých junáků. Život v přírodě, vžtahk přírodě
a její ochrana, poznávání všech Částí přírody,
orientace, pozorování, stopování, signalizace.
Táboření, zdravověda, turistika, ctnosti a po
vinnosti junáka tvoří další šást obsahu. Tato
kniha a její myšlenky platí dodnes a budě po
mocníkem pro obnovení skautského hnutí. Vy
jde v původním provedení, včetně jazyka,
obrázků, úpravy.
/£/-

7(7/DANIELA: Unterkunft
(ubytoůání v ČSFR}

ím

ČSFR

(Soubory. Sv. 1.), 32 s. Uspoř, agentura
Daniela ve spolupráci s nakladatelstvím Public.
Soubor vybraných soukromých ubytoven, (ro
dinné domky, městské byty; rekreační chalupy
a chaty) v německém jazyce je určen pro za
hraniční,, zejména německé a rakouské turis
ty. Uvádí popis místa, kapacitu ubytování & je
ho vybavení.
(b/-

CAJ S PŘÍCHUTÍ jehličí (Trampský
cancákj

(Mimo), 104 s. F. 145 x 205. Kreslené vtipy
J. .Vyčítala a fot. Fr. Dostála. Knížka povídek
čí ’ spíše vyprávění o trampech, texty písní
i drňbně prózy’ dnes už legendárních písničká
řů "Mlklho'a Wabilio Ryvolů, kapitána Klda —
Jar. Velinskěhó, Jana Vyčítala a mnoha dalších.
Víkendová toulání dala totiž vzniknout nejen
určitému životnímu názoru, ale zanechala ne
smazatelnou slopu 1 v umění. Nad stránkami
s vůní jehličí 'pak možná nejeden čieuář zatou
ží vzít „bňgl“ na záda a vyrazit...

PAVLÍČEK, Jaroslav :
Člověk v drsné přírodě. Kresby
Karel Chovanec. 2.vyd.P 1989.
154 str. Kondice.
5.oo
- Příručka pro trampy, skauty

RYVOLA, Mikl: Tom Kečup a pes
VorČestr

180 s., F 148X105. lustr. Jaroslav Wei
gel. HUmorné vyprávění oď známého autora
trampských písní paroduje příběhy z Divoké
ho západu. Tulák Tom Kečup přichází do osa
dy Šafránové oudolí, kde spolu se svým psem
Vorčestrem prožívá neuvěřitelná a blázniVá do
brodružství. Jazyk knihy odpovídá trampské
poetice a připomíná vyprávění u táborových
ohňů, kde také původně příběhy o Tomu Kečupovi vznikaly. Kniha potěší nejen trampy,
ale 1 všechny milovníky příjemné oddechové
četby.

KOL.: Karlovy Vary, Mariánské
Lázně, Františkovy Lázně — prů
vodce v němčině

(Cizojazyčné průvodce), 258 s., 63 ba
rev. foto, 9 plánků. F. 120 x 205. Průvodce po
západočeském lázeňském trojúhelníku vyjde
nově zpracován a je určen německy hovořícím
návštěvníkům. Seznamuje s historií jednotli
vých lázní, jejich léčebnými zdroji i charakte
rem léčby. Popisuje lázeňské objekty a archi
tektonické památky i lázeňské parky a turis
tické zajímavosti v přilehlém okolí. Nabízí pře
hled současného kulturního a sportovního živo
ta v lázních a na závěr praktické informace.

franc.
PRŮVODCE turisty —
1—OB—083 ve franc.-čes., ItaL-Čss. a něm.-Čes.
ItaL
verzi
1—08—064

něm.
str. neuved. F. 180 X 100. Kapesní
slovník •nejdftležítějších frází, .vět a slov pro
zahraniční turisty. Konverzace na nádražích,
letištích, v hotelích, autobusech, na poštách,
v bankách, směnárnách, restauracích, banzínových stanicích, autoopravnách, ve zdravotnic
tví, jídelníčky ,v. restauracích apod. Dále čís
lovky, hodiny, zájmena , aj.
III/91 — franc.
11/91 — Ital.
U/91 — něm.

12-

-24STEJSKAL, Martin: Labyrintem ta
jemná aneb Průvodce po magic
kých místech Československa

EHM, Josef: Praha, 3. dopl. vyd.

(Pragensia), 208
140 barev, fot.
F. 240 x 330. Třetí vydání reprezentační obra
zové publikace, o minulé i Roučasné tváři Pra
hy (první vyd. bylo vyznamenáno cenou nakla
datelství Panorama.). Panoramatické záběry se
snoubí s půvabnými zákoutími i interiéry, zá
běry z galérií a pohledy do reprezentačních
prostor.současná Prahy. Kniha působivě spoju
je slavný odkaz národní minulostí s'bohatou
současností. Publikaci otevírá úvod historika
Josefa Janáčka’ a doplňuje pfilijazyčné resumé
(R, N, A, F, Š).

440 s., ilustr., F 210X125. Kniha Je vý
sledkem mnohaletého autorova sběru materiá
lu. V abecedním pořadí se nejprve seznámíme
se všemi strašidly a magickými úkazy, které se
na našem území v pověstech vyskytují. Nejob
sáhlejší částí je pak abecední přehled lokalit,
k nimž se váží tajuplné příběhy, které autor
ve zkratce vypráví. Publikace bude příjemnýmspolečníkem na výletech, k nimž přináší i ně
kolik zajímavých tras (Po stopách Bílé panf
aj.J. Doplněna dobovými ilustracemi.
«

KLARINCOVA, Kateřina: František
Drtlkol, 2. vyd.

(Fotografie — Osobnosti), 180 s.
textu, cca 127 barev, foto, F 235X270. Pub
likace je věnována Fratlšku Drtikolovl, Jedné
z nejvýznamnějších postav české a světové
secesní fotografie. Jeho
fotografická tvor
ba zahrnuje období od roku 1901 do roku
1935, kdy se s fotografií rozloučil a věnoval se
filozofii a malířství. Publikace je první velkou
souhrnnou monografií tolioto umělce u nás.
Kniha je doplněna čtyřjazyčným resumé.

3ér

JEŘÁBEK, Antonín :
Spolkové země Německa. Brno
l?9o. 36 str. - Rozum.strojopis.
Tiché státy světa 1.
4.oo
- Vyjde Rakousko, Švýcarsko,
Jugoslávie.

FREUD,
Sigmund:
Vzpomínka
x dětsví Leonarda da Vinci, 2. vyd.

POLÁK, Jiří — VÁPENKA, Ivan:
Kreslí Fischer — píše Foglar

(ARS), 100 s. Z něm. orig. přel. Ladislav
Kratochvíl. Po mnoha letech se Čtenáři dostá
vá do rukou rozsahem nevelká, ale velmi zají
mavá ukázka psychoanalytlckých postupů Sigmunda Freuda. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří
se zajímají o život a dilo Leonarda da Vinci.

60 s. F. 210 x 305. Znáte kréslíře, který
stvořil podobu Mirka Dušína, Rychlonožký. Cer*
venáčka, ‘ Bohouše, Dlouhého Bidlá a. dalšťch
postaviček z Foglárova obrázkového seriálu
o Rychlých šípech? Byl jím dr. Jan Fischer.
Kreslil a maloval, občas psal spořlovilt repor
táže a fejetony pro denní tisk a časopisy.
O Jeho pohnutých osudech se dovíte v naši bo
hatě ilustrované publikaci s mnoha doktimflntárnítni fotografiemi.

13r
HALL, J.: Slovník námětů a symbolů- ve výtvarném umění

(Mimo 8dice), 523 s. F 130X200. Z angl.
přál.’ Allan Pizák. Nedocenitelný průvodce ná
vštěvníků galérií a historických památek, čte
nářů uměleckých publikací, který v abecedně
řazených heslech seznamuje s významem jed
notlivých námětů výtvarných děl. Vedle témat
křesfanských a antických sl všímá 1 postav
různých alegorií a žánrového malířství. Na ma
lém prostoru se tak čtenář! dostává maximum
informací potřebných k pochopení obsahu pod
statné části kulturního odkazu lidstva. České
vydání je doplněno o domácí reálie.
n
2.0 / ~

BALAJKA, Petr: Jan Svoboda

(Fotografie). 112 s., 10B čb. fot. Jeden
z nejosobitějších současných českých ■ fotogra
fů, který navazuje á dále rozvíjí tvůrčí odkaz
Josefa -Sudka, jeho dílo, charakteristické sna
hou o vyjádření nejosobitějších problémů, hlu
bokou sebereflexí a vypjatou súbjektivjtou,
představuje náročilou výpověď o duchovním
světě- Člověka- 20. století a je důkazem lidské
ho zápasu s omezující přlzemností doby.

'lof
BERGROVÁ,
Zdeňka:
Věroslav
fiergr — malíř, sochař, grafik

HLAVÁČEK, Luboš: Ludmila Jiřincová

(Umělecké profily), 208 s. Monografie
L. Jlříncové, (ejíž osobitý projev v oblasti mal
by (figurální motivy a krajiny charakterižova
né lyrickým romantismem),' grafiky, ilustrace
a bibliofilie (asi 300 lluštrovaných titulů"
patří dnes ke klasickým hodnotám české vý
tvarné kultury 20. století. Kniha'obsahuje pres
100 barevných reprodukcí a je určena širšímu
čtenářskému okruhu, rovněž jako .dárková pu
blikace — má Čtyři cizojazyčná résumé.

80 s., F 150X150. Úvod napsal dr. Kle
ment Benda, CSc. 50 repťod., z to 5 bar. Uspoř.
... Fot. Jiří Hampl a René.Hrala. Ras. čtyřjaz.
Monografie výtvarného umělce, který jako je
den z prvních vytvořil ekologická mementa a
upozornil svým dílem na nebezpečí zániku ži
vota. Je však také tvůrcem půvabných kreseb,
monotypů, Ilustrací a olejomaleb povzbuzující
ho charakteru.

'5/

HLAVÁČEK, Josef: Výpovědi umění

BERKA. Čestmír :
’BSiTTilla. Praha 1989. 382 str.
Praha 1989. 382 _str. Odkazy 91.
- Prvá monografie osobnosti ma
líře, sochaře, grafika, filoso
fa, historika umění.váz. 17.5°

FILLA, Emil:
Myšlenky. Vybral a úvodní studil
Čestmír Berka, l.vyd. Praha 199°.
144 str. Ed.Jádra l.váz. lo.oo

(Jádra), 200 s., 20 čb. toto. F 116X187.
Soubor esejů Výpovědi umění psal autor v lé
tech 1970 až 1989 a věnoval ho monografickým
sondám do výtvarného díla donedávna málo
zmiňovaných umělců (např. C. Kafky, H. Demertinih»r 1 'něktBVýní pMbUtntiitfWfcntfjW,
např. zásadnímu podílu malířské lěchhiký na
budování významu díla, prakérní situaci umění
v konzenmí společnosti aid,
-

REABURN, Michael a kol.: Dějiny
architektury

(Architektura). 304 s., 161 barev, a 352
čb. ilustr. Z angl. přel. Jana Solperová, Bohatě
ilustrovaná publikace, v originále nazvaná „Mchilektura západního světa“, vyplňuje v naší
uinfeieckohistorické literatuře už dlouho poci
ťovanou mezeru. Přední britští odborníci (v du
chu Reaburnova výroku, že každá stavba vy
práví svůj příběh] v ní svěží a duchaplnou
formou podávají výstižný přehled architekto
nického vývoje od antiky až po • současnost,
v daném období se. vždy soustřeclí na země
umělecky nejprogresívnější — především na
Itálii, Francií. Německo a Anglii.
Íq _

TE1GE, Karel: Předobrazy moderního života

700 s. F. 145 X 210. Výbor
z novinářské tvorby jednoho z vůdců české
umělecké avantgardy Karla Teigeho, který se
po dvaceti letech znovu vrací qa knihkupecké
pulty. Obsahově výbor čerpá z -Teigeho prací
věnovaných poetismu, futurismu, dadalsmu a
dalším uměleckým směrům, rozbíjejícím Ideové
i tvárné principy 19. století. Kniha obsahuje
i materiály, které ve- svých důsledcích vedly
k Teigeho roztržce s KSČ. Výbor je doplněn 56
atraktivními kolážemi. Knížka je určena úzké
mu okruhu — milovníkům Teigeho tvorby. 22

25
PETRÁŇOVÁ, Lydle - ŠTECHA,
"Pavel: Domovní znamení staré Pru
hy

KAFKA, František; Nový Židovský
hřbitov

80 s. + rejstřík náhrobků a mapka
hřbitova. Fotografie Pavla Jasanského. Textová
Část Česky, německy, anglicky a francouzský.
Čtyřjazyčná publikace přibližuje historii, archi
tektonickou a sochařskou výzdobu nového ži
dovského hřbitova v Praze, kam přichází tisí
ce turistů, zvláštfl k hrobu Franze Kafky. Vý
tvarná publikace reprezentačního charakteru.

(Pragensia), 300 s„ 90 barev., 31 čb.
foto, mapky. F. 200 x 255. Reprezentační publi
kace. první svého druhu.^Autorka vysvětluje
vznik a původ domovních znamení, význam
symbolů, motivů a uměleckou hodnotu výtvar
ného ztvárnění. 80 nejkrásnějších a nejzachovalejších znamení tvoří obrazovou část, každé
doprovází text,’ shrnující, co se znamením sou
visí: mytologii, pražské pověsti,. přírodopisné
znalosti a záliby předků, asociace se jmény ma
jitelů domů, atd.<,Doplněním je 1 katalog všech
pražských znamení s podrobnými údaji, čtyř
jazyčná resumé přiblíží tematiku i zahraničním
zájemcům.
-

PLICKA, Karel: Praha ve fotografii,
15. vyd.

KLUSÁKOVÁ, Jana :
český socb&ř Olbram Zoubek o
sobě a o době. Praha 199o. 62
str. a 16 obr. kart.
8.oo
- Rozhovor vznikl v létě 1989
v ateliéru, několik setkání se
známým umělcem /naroz.1926/.
MACHALICKÝ, Jiří /1952/:
Josef Šimá /1891, Jaroměř -1971,
Paříž/, Praha 1991. 92 str.
Medailony.
5.oo

AUGUSTA, Pavel - HONZÁK, Fran
tišek: 100 let Jubilejní

144 s... 18 barev, fot. Kniha vychází ke
stému výročí výstavy, podává svědectví e úsi
lí pi-Gkonávajícím zdánlivě nepřekročitelné
překážky, přináší zapomenutá fakta o skvělé
úrovni českého průmyslu l pestrý; obraz těchto
slavných dnů — a také Inspiraci pro generace
dnešní i budoucí.

(Pragensia), 284 s., vč. 202 čb. fot.,
F 235X330. Dvanácté vydání umělecky nepře
konané publikace o Praze, o které autor řekl:
„Bylo mým přáním, aby Praha obsáhla krásu
všech proslavených měst, aby moje město vy
znělo v superlativech, krásou se vyrovnalo vše
mu a nebylo ničím předstiženo...“. Pllckovo
přání se vyplnilo. Podařilo se mu v knize za
chytit onu jedinečnou atmosféru Prahy, která
se výjimečným terénem i,staletími nakupenými
architektonickými dominantami řadí k néjkrásnějším městům na světě.
.

angl.
LUDVIK, M. — SCHEINPFLUGOVÁ,
1—03—049 S; — ŠKVOR, J.: Praha — stručný
franc.
průvodce v angličtině, ve francouz1—09—030 štlně, v němčině
něm.

BASEOVA. Olga — KUCA, Otakar;
Pražské zahrady

(Pragensia), 259 8., 72 čb. foto, 72
barev, foto, F 200X285. Ctyřjaz. res. Kniha sle
duje historický vývoj zahrad od středověku po
současnost. Jednotlivé kapitoly Jsou rozděleny
podle slohových období (středověk, renesance,
baraką, klasicismus a romantismus, 20. století)
a jsou vždy uvedeny statí o evropských zahra
dách, zejména francouzských a Italských, kte;
ré často sloužily architektům a stavebníkům
jako vzor. Publikace je bohatě vybavena obra
zovou dokumentací a současnými barevnými
snímky pražských zahrad, které zachycují je
jich kouzlo v celkových pohledech a v detai
lech.

(Cizojazyčné průvodce), 144 s., 80 ba
rev foto, 34 péro. F. 120 x 205. V příloze plán
Prahy. V úvodní části seznámí stručný průvod
ce návštěvníky hlavního města s řadou praž
ských zajímavosti, střední část je věnována
historickým Čtvrtím Prahy, závěrečnou Část
tvoří praktické informace. Text je doplněn ba
revnými fotografiemi a plánky.
_

50/tn — angl.
25 zm — franc.
80/m —. něm.

2-1 r

FRAG in drei Tagon. Evžen Veselý.
Fotogr.Petr Balajka, B.Prokůpek
aj. Praha 1991. 2o str.
3.5o
PRŮVODCE výstavou současnou a
Sinulou 1891-1991. Texty a~vý
běr Jan Halada a Petr Řehoř.
15.5.-28.10.1991. Praha 1991.
172 str.
kart.
19.00

čeo.
angL
něm.
ItaL

RYBÁR, C.: Židovská Praha
Praha

CHOTSBOR, P. — KOPŘIVA,
Pražský hrad — německy .

J.;

(Obrazové publikace), 96 8. barev,
foto, F 210X295. Výpravná obrazová publikace
věnovaná nejvýznamnější kulturní památce,
Pražskému hradu. Na 100 barevných fotografií
seznamuje s význačnými hradními objekty, je
jich interiéry a se zajímavými sxponáty stálých
výstav, umístěných v hradních prostorách. Po
pisky k obrázkům v německém jazyce.

22 r
čea.
angL
něm.
ltaL

1-11—042 JANACEK: TH dny v Praia
1—11—043 JANÁČEK, Josef a kol.: Tři
1—11—044 dny v Praze (průvůdce měs1—11—045 tem

(Pragensia), 130 3., 45 barav. foto,
16 pl. a mp. F 145X200. Praktický a stručný
průvodce obsahuje nejdůležltějSI obecné, histo
rické a uměleckohlstorlcké Informace o součas
nosti 1 minulosti města. Obsahuje Šest kapitol
(Základní informace. Zeměpisné Identifikace
města, Historický vývoj města. Kulturní Institu
ce, Procházky, Výlety do okolí Prahy). Tůžlšte
publikace kapitola Procházky doporučuje čtyři
půldenní exkurze po nejpozoruhodnějiích čás
tech města.
čas."
angl.
něm.
Ital.

MALEČKOVI, František

a

Roman:

Praha
224 s.. 156 barev, fot. F. 225 X 295. Res.
šestijaz. V celobarevné fotografické publikaci
velkého formátu je profesionálními fotografy
zachycena atmosféra a kouzlo pražských sta
vebních památek, viděných z úplně jiných po
hledů. Jsou zd» zachyceny objekty, které dosud
nebyly zveřejněny a které se dlouhá léta neda
ly fotografovat pro Jejich špatný vzhled. Slovní
doprovod pod fotografiemi je v češ., nčtn.,
angl., Ital.,
-

300 s„ 300 obr. přfl. F 145X205. Re
prezentační publikace, zachycující osudy židů
v Praže od středověku až po současné dny.
Autor však mapuje 1 přínos židovských tvůrců
do pokladnice české kultury. Milovníci pamá
tek osení 1 zasvěceného průvodce po památ
kách židovské Prahy, bohatě vybaveného množ
stvím fotografií, dokumentů, portrétů a situač
ních plánků. Kniha je 1 vhodným reprezentač
ním dárkem.
čes.
angl.
něm.
Hal.

SADEK, V. - ŠEDINOVÁ, J.:
ské ghetto

ęagl.
1—OB—048
franc.
1—08—048

Praž

NEUBER!, Karel — Royt. Jan: Fra
ga caput régnt (v mutaci angl.,
frantų ItaL, něm.)

ItaL

1—M—ON ■ta.
(Mimo edice), 192 s., 207 barev. fot. Do
uugl. přel. N. Hronková, do franc. M. pognnn.
do Hal. H. Mablerová-Glordanová, do něm. A.
Pelánová. Výpravná obrazová publlkuce věno
vaná hlavnímu městu a určená především za
hraničním návštěvníkům Prahy seznámí čtená
ře Šě" střu čilými d6|!nami hašéfto hlavního-xnfista, provede ho uličkami a zákoutími'rtůjpfiváb
nějších pr.ižškých Čfivrtt a především V 'bhrffvnýcli fotografiích dokonale přihlíží všechny
r>e/výxnaníí>SjSf wněiec*o*J»iorické
památky
20/'

(Obrazová publikace), 160 s. 120 ba
rev. foto,. F 210X310. ■Résumé v angl., něm.,
češ. Celobarevný obrazový suvenýr — připo
mínka urnňleckohlstorického. odkazu pražské
židovské kultury, ktorá si v dějinném rozmezí
od 13. do 20. století (I přeš tragické období
druhé světové války) udržela celoevropský vý
znam. Publikace obsáhne 120 barevných foto
grafii. cenných historických objektů, mj. části
širší veřejnosti neznámého mobiliáře Státního
židovského muzea.
«

-26kol: STALĖTA Praba XXI (Králov
ská cesta)

KANTOREK Payel: Bajky, pro kaidóho L — přírodo*

342 s„ 13fi s. Čb. foto, F 165X230.
Res. něm.,. rus. XXI. ročník sborníku SP
zahrnuje příspěvky renomovaných odborní
ků a zabývá se první etapou obnovy Krá
lovské c.tssly. Za čtenářovu, pozornost stojí
samozřejmě i významné oblekly, jako na
příklad křlžovnický. kostel sv. Františka, ČI
jedno z nejlepšícli Dienzenholnrových děl,
kostel sv MlkuláSe na Slarém Městě. proslulý
Storcbflv dům. Staroměšiská radnice, Králův
dvůr, .jenž poměrně donedávna stál v místech
nynějšího Obecního domu, anebo Mincovna.
Rozsáhlý příspěvek je věnován Staroměstské
mostecké věži, jejíž výzdobu ovlivnily též ko
runovace králů. Závěrečná stať se pak týká ar
cheologických výzkumů a nálezů na trase.

50 s. F. 145 x 210. Obrazová
publikace obsahuje černobílí kreslené vtipy
jednoho z nejznáměpích karikaturistů Pavla
Kantorka. Celý soubor zahrnuje čtyři samostat
né sešity tematicky rozdělené. První sešit ob
sahuje bgjky přírodní. Bajkami P. Kantorek
rozhodně své-. příznivce nezklame, jako vždy
nabízí inteligentní, nepodbízivý humor.

6/”
KANTOREK. P4 Bajky pro každélio 11 — domácí

2oVLAŠÍNOVÁ, Drahomíra /uspoř./:
Strašidelné příběhy města praž
ského. Il.Zd.Mézl.
Praha 199o.- 252 str. Úzký for
mát na výšku, váz.
15.00
Antologie : Jirásek, Popelka
Biliánová, V.V.Tomek, Kolár, Fr.
Langer, Hermann, Meyrink, Kafka,
Urzidil, L.Klíma, Bass aj.
ŽIDOVSKÁ PRAHA. Obrazový magazín.
Text Arno Pařik, Leo Pavlát, Jiří
Fišer. Foto Zd.Merta. 199198 str.
Větší kart.formát. Angl.a německé
résumé
19.00

Tři výstavy 1791 & 1891 & 1991
[vychází pří příležitosti Všeobec
né československé jubilejní výsta
vy 1991)

(Mimo edice), 40 r. F- 219 X 297- Kohfrontacę architektonického: pojetí a žtvdtníbo
stylu prostřednictvím ohlédnuti za hlštorií vý
stav konaných před 200 a 100 lety 'a pohledu
na současnou výstavní expozici. Unikátní ob
razová dokumentace, dobová svědectví i věcné
informace zaměřené na výstavní architekturu
a úroveň stavitelství v kontextu dvou staletí.

48 s. F. 145 X 21k Druhý ze
souboru publikací kresleného humoru jednoho
z nejoblíbenějších karikaturistů Pavla Kantor
ka. V tomto sešitě se setkáme se známými po
stavičkaml tentokrát ve vtipech s tematikou
..domácí“.
x-

KANTOREK, P.: Bajky pro každé
ho III — komerBuf

48 0. F. 145 X 210. Také v tom
to sešitě celého souboru kreslených vtipů Pav
la Kantorka naleznou milovníci jemného, vkus
ného a inteligentního humoru množství typic
ky „kantorkovskáho“ vtipu, tentokrát věnova
ného komercí. Knížka obsahuje na 50 černo
bílých kreslených vtipů.
x- _

VANĚK. Marián :
Kalendář 68. Z /ne/cenzurovaného busořu.
Bratislava 199o. 7o str.kresle
ného humoru podl.formátu. 6.00
VÝČÍTAL, Jj Kočkové, trampiřl a
ulounl Honzy Vyčítala

112 z. F. 145 x 210. Autora pu
blikace, jehož výtvarný rukopis je natolik ori
ginální, není třeba nijak zvlášť představovat,
jeho „krasavci“, kteří se začali objevovat na
stránkách Dikobrazu v roce 1961, za léta ne
ztratili nic na své jedinečnosti. Četné Vyčítalovy příznivce jistě potěší soubor 100 kreseb, roz
dělených do osmi „kapitol“ s vystižnými ná
zvy, např. Zánět středního ufa, Letí šíp Sahe
nou, Pivo by koplo, AJn, cvoj, draj... A že sl
lidé Vyčllttlovy vtipy vyprávějí — Je skuteč
nost.

Doprodej:
loox o vojně, Bepe, Dodak, Du
dek, Hrdý, Neprakta, Linek aj.
1989. 80 str. Máj.
jen
5.00
loox o lá3ke. Se slovenskými
texty7 kresby: Barták, Vyčítal,
Slíva, Jiránek, Holý.89. 5»oo
BARTÁK, Miroslav :
To je můj případ! 1989. Kreslíř
známý z mnoha západních novin,
původně námořník, lo let na lo
dích.. váz. nyní jen
lo.oo
PTTLÍK, Radko :
Český kreslený humor, 2o.stol.
1988. 16o str. váz.
lo.oo
JIRÁNEK, VI:
Události. 199o.
•1 .00
Knížka pro snílky.1989. lo.oo

6/

^7-

KANTOREK, Pu Bajky přo každého
IV. — Vědecké.
48 s. F. 145 x 210. Poslední
knížka ze souboru kreslených vtipů nabízí ty
pický kantorkovský humor z oblastí vědy 8
vědců. Celý komplet Bajek, který vyjde v prů
běhu dvou tnšsfců, slibuje čtenářům vkusnou
zábavu pro odpočinek, k vodě i na cesty.
<£/"

KRESLartf

humor

Ekoneprakta. Obrázky ze čtvrté
výstavy kreslířů časopisu Krko
noše. Sestavil Čestmír Klos.
Vrchlabí asi 1988. 52 slfr.podl,
formát.Kresby J.Vintra.
5-00
Od Neprakty ještě oáme:
929x Neprakta. 1984.2?o str.

1 /zi^e v Kanadě/:
Domácí lékař. 2.unr.vyd. 1991,
kart.,podl.
9,;0

MARČÁK, Michael :
ÚřHvá většina všeho lidu ....
Praha 1991. 2o8 str.
14.00
- Obrázky vznikaly od r.,1988.
Kritizuji ale potaery Českoslo
venska po listopadu 1989, pri
vatizaci, ekologii, Slovensko,
návrat do Evropy, kriminalita.
RENČÍN, Vladimír /1941/:
To nás těší, že jsme Češi.
Praha 1991. 255 str.
25.00
Doprodej:
xLety a pády’. 1986.224 str.22.00
xRencín 99.
0rig.vyd.82. 17.00
*Malý formát.
5.00
SUCHÝ. Ondřej :
To je ale myšmaš! Úvod Fr.Nepil
P 1991. 152 str.malý form.lo.00
Z novin a katalogů.

BURIAN, Jan :
_ ,
Rýchlě než to zapomenu ... Soukro
mé zápisky z let 1982-1985» Praha
199o. 15o str. Menší formát.
kart.
lo.oo
- Populární písničkář z dvojice
Burian-Dědeček /rozchod v r.1985/»
sehráli celkem lo27 představení.
Od Jiřího Dědečka /1955/vyšlo:
9.00
Znělky. 19?o. 7& str.
22.00
Oběžník. Můnchen 1989.
lo.oo
Také audifcazeta Texty.

MALÉROVÁ, Zuzana: Hlas se sli
nění aneb Když do života zpívá
Marie Rottrové

200 s., F 145 X 205. Osobitá monogra
fie jedné z předních osobností naší hudební
scény — Marie Rottrové, přirovnávané kritikou
k Barbaře Streisand Čí Tině Turner. Doplněno
řadou dosud nepublikovaných archívních ma
teriálů. ukázek z recenzí a statí a množstvím
dokumentárních fotografií.

IZr

-27-

VODŇANSKÍ, Jan: Generální úklid

(Mimo),. 192 s. F. 130 x 200. Zpívající dra
matik a básník, známý, z televizní obrazovky a
gramofonových nahrávek, ale především z pr
ken malých, scén, vybral spoustu svých nilkropróz, veršů a situačních koláží do knihy své
rázného humoru. A.pro ty, kteří neznají písnič
ky se značkou kvality: Vodůanský + Skoumal,
alespoň nahlédnutí do erotického receptáře
Bedřicha Bobše: ženy po indlcku, Ženy — stu
dené minutky, žena , pro nejmenší, žena pokaž
dé jinak, Zena ve .vlastní šťávě, Jak správné
připravit ženu, Muž po stovce...

Západočee. nakl., 144 s. ílustr. Jtřf Suchý. Kni
ha Med ve vlasech, v kontextu díla. našeho*
předního divadelníka, ■ herce,. zpěváka a liter*,
ta neprávem opomíjená, je svéráznou koláži
písňových textů, básní a povídek. Jeho paežio,
hravá, rozustllá i medi tatí vnf . zároveň, ní
často Ironickou pointu, povídky tú pohrávají
s groteskními situacemi’a svádějí souboj o Ži
votními stereotypy.
_

SUCHÝ, Jiří :
To neílepší z Jiřího Suchého.
Vybral a uspoř. Jan Kolář. Praha
199o.
2o4 str. Edice To nejl.l.
kart.
I6.00
- Komedie - Poezie - Satira - 'FÍSničky - Monology, blues, hesla .
JlRt ŠĮ.ITR. Sborník textů,
fií a kreseb. 2. dopl. vyd.

DVOŘÁK. Vladimír /1925 ▼ Písku/:
VSnnKny náhody ného života.
Praha 1991. 1>6 str.
13.oo
- Známého konferenciéra "Televarieté"/s Bohdalovou/ snad ne
ní třeba představovat ..o
MALÉROVÁ, Zuzana: Stůl paní Stel
ly, němý svědek životních osudů
Stelly Zázvorkové a jejích ná
vštěvníků

fotogra

Edltlo Supraphon, 160 s., 55 barev a 87. čb. kre
seb, 43 fot. Uspoř. Jiří Suchý a |1M D. Novotný.
Sborník se,podařilo poprvé vydat v roce 1970
doslova v hodině dvanácté: řada jeho spolu
autorů upadla v normalizačních letech do ne
milosti a neměla možnost publikovat. Dnes to
to pestré pásmo vzpomínek (mimo Jiných Kop
ta. Hprníček...Suchý, Havlík,, Werich]„ Inter
view* několika úvahových statí .(Holub,;Urba
nová, Dorůžka), několik písniček, fotografií ze
scény Semaforu i mimo ni, a hlavně Šutrových
půvabných kreseb vychází podruhé. Překvapí
snad 1 majitele vydání prvního. Kniha totiž vy
chází ve verzi doplněné, pestřejší, barevnější a
vůbec dosti proměněné — as dovětkem Jiřího
Suchého, uzavřeným slovy: Na komika s tvr
dým kloboukem model .bouře“ se zřejmě ne
zapomnělo.

F. 145X210. Kniha nás seznamuje se Ži
votními osudy jedné z nej významnějších herec
kých osobností poválečného období. Jednotlivé
kapitoly jsou koncipovány jako vyprávění* přá
tel, vzpomínky na společné' posezení 'V .kučhynl, nechybějí ani originální, recepty.
.
'7/ “

SEBÁNEK, Jiřít Já, Jára Cimrman

208 3., 200 obr. příl. Typogr.
Kopřiva. Kniha Jednoho z předních českých
clmrmanologů Je dosud nejobsažnějším sborní
kem o životě a díle fiktivního českého génia
Járy Cimrmana. Obsahuje yýhradně dosud ne
zveřejněný materiál, jako výňatky z Mistrova
životopisu, jeho deníků,’ korespondence, ukázky
neznámých básní, písňových textů, úryvky z ro
mánů, scénářů atd. Součástí textu plného hu
moru je přes 200 obrazových příloh včetně re
produkcí fotografií, které dokumentují dobu,
v níž Jára Cimrman žil a tvořil.

M.

BĚHOUNEK, Kamil:
Jazz

Má láska je

Richter (Duha], 300 s. F 148 X 205. Ve slavné
plejádě českých skladatelů moderní taneční a
jazzové hudby měl jedno z předních míst Ka
mil Běhounek. Jeho skladby dlouhá léta uml
čované jsou součástí zlatého fondu této hudby.
Po roce 1848 odešel Běhounek do exilu.
O svém životě, tvorbě a mnoha známých li
dech — R. A. Dvorský, Karel Vlach, Arnošt
Kafka — napsal knihu, na které spolupracoval
i s Josefem škvoreckým, který ji yydal v roce
1988 ve svém torontském nakladatelství Je to
téměř dobrodružné čtení o českém jazzofllovi,
který se uplatnil i ve světě. Publikace vychází
ve spolupráci s nakladatelstvím Česká expe
dice.

BUQUOYOVÁ, M.: Novohradské dlvartlmonto. Jihočoský zámek a Mo
zartova: cesta do Prahy

JCN Růža, 140 s. F 190X230. Barav. litografie,
exkluzivní výtvarný návrh od Jana Solpery. Mo
zartovo zastavení v Jihočeském zámku Nové
Hrady a přilehlém Terčině údolí je předmětem
okouzlující úvahy, kterou nedávno vydala hra
běnka Buquoyová, z rodu, kterému kdysi Nové
Hrady pqtfjly. Dvojjazyčné vychází .v roce skla
datelova jubilea spolu w slavnou MOrlkovou
noVekra Mozartova cesta do Prahy v překladu
Jana Čepa, autora donedávna zapovězeného.
V této knize ožívá střed Evropy na česko-rakóuském pomezí v nečekaném světle a a novou
silou.

2o,JURKOVlC, P. — ŽAČEK,- J.

DU-

SIDON. Karol /1942/:
PA* 8»: Zpívání za ikolou
Shapira. Divadelní hra. 199o.
Minus 21-edice bez dohledu, řada
celovečerních her 8. 64 str.
6.00
Svět vobrazech, a. s^ 128 s., F 145X210. Čtyři
-Napsána r.1972, nově revid.1988. desítky písniček pro malé děti, od hudebního
skladatele, zpěváka a pedagoga P, Jurkoviče na
Přeloženo i do němčiny.
poetické a hravé verše J. žáčka, autora popur
SIDON. Karol :
lárních dětských knfjtek. Písničky vycházejí
Třináct oken. Rozhlasová hra.
z pocitového světa dnešních dětí, z jejich Jar
199o. 4o str. Minus 21.-Podle
zyka i potřeby hravosti Rada z nich .jit zazně
návrhu Luboše Pistoria. Hra byla la v rozhlasových pořadech, v dětských. pás
mech Violy, některé najdeme 1 ve: školních
napsána 1977.
6.00
zpěvnících. .Zpívání za školou" přišle jistě
Od autora, který po vypovězení
vhod učitelkám v mateřských 1 základních škoz Československa žil v Německu,
ISCh, pedagogům•>zf.lidušek"’61 vedoucím dět»
Israeli a nyní v Praze máme ještě ských pěveckých souborů, ale 1 rodičům ochot
ným sl s dětmi zpívat — a hlavně samozřejmě
v doprodeji:
dětem samotným.
'/ý/ —
Dvě povídky o utopencích. 1988.
/Polské uši. Brány mrazu/.25.00

ŠWfří• ŠLITR.
SEMŽLfjSZ
KOLÁŘ. Jan :
Jak to bylo v Semaforu. Kapito
ly z historie praž.populárního
divadla plua dvě dosud nepubl.
hry Jiřího Suchého Revizor a
Elektrická puma. P 1991. 172
str. kart.
16.oo
- Předtím o Semaforu:
xSamafor ve atáyce.l99o0 392 str.
váz.
19.00
Doprodej od Jiřího Sučhého:
xKnížka aneb Oo mne jen tak na
padlo. 1986. 3oo str.váz.22.00

PSSŽA. Jiří :
S Janem Werichem vážně i nevážní.
PH.pr.Mir.Pavlík. Tišnov 1991.
5o str. Malé tišnovské úsměvy 4.
7.00

KRONBAUER. Viktor: -Setkání (Vik
tor Kronbauer — Václav Neumann
— Petr Tesař)

KOTEK, Josef: Tam za mořem piva

Richter (Dnha), 180 s^ F 148 X 205. Neznámé
scény, skeče, zpěvní texty dvojice V+W z let
1938—1948. Zvláště zaujmou zábavné dialogy a
scény z let 1942—1945, které oba autoři vytvo
řit pro československé, vysílání Hlgau Ameriky.
Donedávna mnohé z nich byly zakázané ovo
ce. Knížka je doplněna mnoha dokumentární
mi fotografiemi. Vychází ve spolupráci s na
kladatelstvím Česká expedice.
yo,-

110
80 fot. Res. Čes., angl,
něm, íranc. Pruv. slovo P. Tesař a J. Pilka. F.
220 x 230. český dirigent Václav Neumann (na
rozen 1920), který stál přes dvacet lét v čele
České filharmonie, a několikrát procestoval ce
lou Evropu, USA, Kanadu a Japonsko, se stal
osobností s výjimečnou světovou popularitou.
Kniha fotografa V. Kronbauera nás zavede pře
vážně tin umělcova soukromí, do ticha jeho
venkovského domu ve středních Cechách, kde
zrají koncepce - velkých koncertních výkonů.
Zachycuje umělcovo sblížení s kouzlem intimity
domova a s přírodou. Viktor Kronbauer sleduje
svou kamerou dirlgeaty již mnoho let, snaží se
podat výpověď o duchovní dimenzi každého
z nich* a tráví s nimi čas nejen na koncertech,
ale 1 na zkouškách a v soukťomi.
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LIÉHM, A. J.: Příběhy Miloše Formana

MARTINO, Charlotta: Můj llvot
a Bohuslavem Martinů, 3. vyd.

112 s.. 24 s. fot. příl. Vyprá
věni paní Martinů je nejčtenějšf kniha o moder
ním klasikovi české "hudby posledně vydaná
v roce 1978. Čisté, křehké 1 věcné sdělení skla
datelovy francouzské manželky, jež po tři de
setiletí oddaně provázela svého k slávě se ubí
rajícího manžela všemi „vrtkavostmi života“,
i těmi, jež ohrožovaly její manželský svazek.
Paní Martinů zvolila pro své vyprávění osvěd
čený chronologický rámec, její kniha tak dob
ře slouží i jako zdroj základních Životopisných
informací o skladaatell, jenž se z někdejšího
outsidera 5 české hudby dokázal vypracovat
k světové proslulostí — též díky skromné a ne
nápadné obětavosti paní Charlotty a její velké,
oddané něhy.
.

1°r
NĚMECEK, František: život c. k.
kapelníka W. A. Mozarta

Str. neuvedeno. První novo
dobé vydání vůbec prvního Mozartova životo
pisu. Na sklonku 18. století jej napsal profe
sor pražského malostranského gymnázia, vy
chovatel a podporovatel Mozartova syna. Část
nákladu vychází 1 v bibelotové úpravě, vázané
v kňžL

TRAXLER, Jiří: Já nic, já muzikant

(Duha), 360 s., F 148X205. Jako dvojče
Kamila Běhounka působil v naší jazzové a ta
neční hudbě skladatel Jiří Traxler. Jeho kni
ha příběhů, vzpomínek a ohlédnutí se vrací
do konce třicátých let — tebdy Traxler spolu
pracoval s J. Ježkem a divadlem V+W. popisu
je válku a několik svobodných let po ní. Po
roce 19-18 odešel Traxlar ze své vlasti a usídlil
se v Kanadě. Jeho životní osudy podané vtipně
a s ironií jsou Jedríbu z nejlepších knih líčí
cích život emigrace, bez bolestínství chlapsky
a vždy neobyčejně živě. Kniha'Je doplněna za
jímavými fotografiemi. Titul vychází ve spolu
práci s nakladatelstvím Česká expedice.

(Mimo), 220 s. F. 140X205. Filmy Konkurs,
Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má
panenko, Taking off, Přelet nad kukaččím
hnízdem natočil mj. M. Forman do roku 1975,
kdy ze setkání a rozhovorů s A. J. Liehmem
vznikla tato knížka. Vypráví o cestě z Cáslavy
přes další česká města do Ameriky ke světové
slávě. Vypráví o věcech soukromých, o manžel
stvích, o dětech, o významných umělcích, se
kterými Forman pracoval. Ovahy’s filmu a’důvěrné příběhy se v knize pfirozáňě proplétají
a v mimořádně čtivé podobě podávají obraz
o vnitřním světě, uměleckých postojích i osob
ních příbězích slavného režiséra. Liehmova
kni^a vyšla zatím pouze v torontském nakla
datelství Sixty-Elght.

HERCI. Divadlo a film.
BURIAN, Vlastě /1891-1952/:
Klub fotbalových panen /Me
cenáš z Chicaga /. Humoris
tický román. 2.vyd. K loo,
výročí VI.Buriana /vyjdou také
jeho pohádky/. 1991. llo str.
kart.
9.8o
ČERNÝ. Ivan R /19*9/:
Hýl"'jednou jeden Vlasta ....
0 králi českých komiků. 1991.
124 str.
5.5o
- Vzpomínková koláž včetně vy
právění 3.přítele, novináře
Karla Kučery.
-Ed.Magnet se děli na řadu ba
revných svazků. Tak stříbrná
řada se věnuje film.hvězdám.
JUST. Vladimír :
Vlasta Burian. Rehabilitace krále komiků, l.díl. P 1991. 142 str.
kart.
14,00
- Kniha vycházela nejdříve v Li
terární ah novinách - LN.
SUCHÝ. Ondřej :
Vlastě Burian - komik století,
vyd.
l.
1991. 8o str. Sešit A 4.
-Více obrazová publikace, dcera
a vnuk krále komiků vzpomínají,
zmařená šance VI.B., bývalý soud
ce vypovídá ...
lo.oo
Autor předtím vydal:
xVlasta BURIAN na každý pád. Humor
do kapsy 31. 196 str.89. 6.oo
Z edice Humor do kapsy:
THIELE. Vladimír: 100 X s Vlastou
Burianem

PLACHTA, Jindřich /1899-1951/:
Hamlet IX hodnostní třídy. K tis
ku a doslov Zd.šolle. P 1991.
15o str. Humor do kapsy 36.
kart.
lo.oo
- Výbor z roztrouš.prací z Lido
vek a Melantricha /Vodák/.
Od Jiřího Plachty :
0 lidech nešikovných. 1989.392
str. Usp. Zd.šolle. Il.Vl.Jiránek. Z pozůstalosti.váz. 14.oo
Pučálkovic Amina. I eptikv.
SVĚRÁK - Zdeněk — SMOLJAK, Ladlslav: Filmová komedie

(Prostor. Fotografie z filmů), 400 s. Oso
bitý cimrmanovský humor se stal pojmem a je
ho svéráz pronikl 1 do filmů jeho duchovnfch
otců Svěráka a Smoljaka. Kniha přináší filmo
vé povídky, které oba tvůrci společně napsali,
a 2 nichž mnohé už v dobrém slova smyslu
zklasičtěly: od grotesky Jáchyma, hoď ho do
stroje, přes, bytové baláble Kulový blesk čl ko
medii Marečku, podejte ml pero až ke .vstupu
za kuHsy“ Nejistá sezóna. Čtenář nad stránka
mi knihy určité podlehne právě takovým zá
chvatům smíchu jako divák před filmovým
plátnem.
j,
m/91

yb r

GRAMODESKY

PALEČEK, Miroslav a JANÍK, M:
Palěčělč 8 Janík, 18x7 Vyber
12.00
z koncertů. 1991.
WERICH, Jan /19o5-198o/:
Mi leníum. Judaicum. Bohemicum.
Proslov k zahájení výstavy v Pra
ze 29.4.68. Voskovec Ozvěna z New
Yorku list.68.
Anekdoty a vůbec!!! Vědecky se
psal 8 také vypravuje autor.Nahr,
1966. 1991.
13.00

KRYL, Karel /1944/:
Tekuté písky. Variace v a moll.
1991. Praha.
13.00
- Ignác-Dvacet-Ukolébavk^-Irena.Vůně-Blátivá strán-Kyselý sníh-Září-Sametové jaro.
1 jako CD.
19.00
SUCHÝ-ŠLITR:
Jonáš a~doktor Matrace.Album,
2 gramodesky. Nahráno lo.6.69.
Praha 1991. Album
26.00
- Křesadlová, černooká, Hájko
vá, Hamerníkové, Rosslerová ,,
HAVEL, Václav a Jan TŘÍSKA :
Slovo o slovu, čte Jan Tříska.
Původní nahrávka z 9.10.1989
ze Springfieldu. Děkovná řeč
Václava Havla k udělení Ceny
Erasma Rotterdamského. 1986.
45 min.
13.00

160 s., F 148X2C5. Půvabná knížka his
torek a anekdot s Vlastou Burianem obsahuje
řadu zajímavých a neznámých veselých příbě
hů a vzpomínek na krále komiků. Kniha je do
plněna málo známými karikaturami našich
předních výtvarníků.

DUDEK, 0 *
_
_ , .
Ljuba jako vystřižená. Z veselých
vzpomínek Ljuby Hermanové. 1986.
Doprodej.
7.00

DIZDAREVIČ, Jasmín :
s
Konkurs”na režiséra Miloše Formana
Prolog a epilog Veronika Váňová,
lopo. 128 str.
9-Po
-'Á.J.Liehm vydal v 68 Publ.v Ka
nadě kdysi knihu "Příběhy Miloše
Formana" která má znovu vyjit.

KLUSÁKOVÁ, Jana :
'ro je Jana Brejchová. Rozhovory
1989-90. 1991. 78 str. Menší
formát, kart.
lo.oo

ŠKVORFpKÝ, Josef: Všichni tl byst
ří mladí muži a ženy (Osobní his
torie českého filmu)
25S s., F 165X230. Všichni ti bystří
mladí muži a ženy, to jsou především předsta
vitelé Nové vlny v české kinematografii 60.
let — M. Forman a jeho škola, V. Chytilová, J.
Němec, E. Krumbachová, E. Schonn a J. Men
zel. Autor se nevyhýbá popisu politického a
kulturního, klimatu 60 let, nevyhýbá se ani
portrétování Jednotlivých umělců a politiků.
Čtenář se setká s láskyplným vyprávěním o A.
Radokoví. M. Formanovi, E. Krumbachová čl E.
Schormovl, ale také s portréty méně laskavými,
jako v případě V. Buriana, J. Procházky, Z. Brynycha.nebo bývalého prezidenta A. Novotného
— dočte se 1 o Jejích soukromí.
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KUCHAŘSKÉ KNIHY

BREHMEM, Alexander a kol.:
česká kuchařka bezmasá aneb
vaříme levně a zdravě, l.vyd.
Praha 1991. 32o str. 32 obr.pří
loh. Čtvercový formát. váz.l8.5o
- Polévky, zeleninová jídla, ovoc
ná, bramborová, luštěniny, nápoje

JANKtf-SANDTNEROVÁ, Marie :
Cukrovinky a pamlsky na vánoční
stromeček i na vánoční stoleček.
Praha 199o. 7^ str. Původně vyšlo
.1929.
9.00
V 7o.vyd.vyšla předtím:
xKniha rozpočtů a kuchařských před
pisu? 199o. 51o str. /podle vydání
z r.19^1/. Prvně r.1924.
22.00
Původní česká kuchařka vyšla v Curychu 1978 a znovu v Rozmluvách
v Londýně /2.vyd.1988/.

BROWN, S.: Vegetariánská kuchy
ně 1

240 s., barev, dia. Přel,
z angl. Autorka vybrala své oblíbené recepty
na polévky, těstovinová jídla, koláče, pizzu,
omelety, předkrmy, saláty, dezerty. Poučí vás,
jak vařit naturální rýži a celozrnné těstoviny,
boby, ořechy, čočku a sušené ovoce. Najdete
v ní také mnoho nápadů, jak připravit pikant
ní jídla z ovoce a zeleniny.

FAIST, F.: Chutná vegetariánská
kuchyně
180 s. Přel, z něm. orlg. F 180X245.
Celobarevná obrazová kniha obsahuje řadu re
ceptů vegetariánského a zejména zdravého a
chutného stravování. Není určena jen pro za
tím malý počet vegetariánů, může být velmi
pestrá. Najdete v ní předkrmy, polévky, hlavní
jídla, saláty, či moučníky na každou příležitost.
Určená je milovníkům moderního stravování.

2or

V dostatečném počtu máme:
FIALOVÁ, J : Česká kuchařka. 1989.
41o str. váz.
nyní jen
19.00

MIKOLÁŠ, Václav — KADERÁBEK,
Rudolf: Turecká kuchyně
116 s., 18 s. barev, fot, Z. Samkové.
Bereky, kefte, keškfll, mantl, kaygana, sable či
revani — to Je jen několik názvů z exotického
Jídelničku, který přináší knížka o turecké- ku
chyni. Obsahuje na osmdesát jídel, pochoutek
a nápojů v náročné 1 nenáročné'úpravě. Barev
né fotografie přibližují 1 turecké stolování, ty
pické bazary a tržiště. Recepty vzniklé míšením
vlivů asijské, africké a evropské kuchyně sli
bují pohádku tisíce a jedné noci u vlastního
stolu.

KOPŘIVA, M.: Všem chutná tuze
Novákovy uza — niny

192 s., F 210X300. Podtitul této knihy: In
zeráty z českých novin a časopisů konce 19. a
začátku 20. století, kdy Rakousku-Uhersku. vládl
císař Josef I., zvaný Starej ‘Procházka, napovk
dá, co uvnitř publikace najdeme. Známý grafik
Milan Kopřiva vybral pro příznivce tohoto své
bytného „umění několik set Inzerátů, které na
nás dýchnou atmosférou té doby. Kniha je pro
zpestření doplněna texty Jana Plachetky ke
stovce Ilustrací Václava Kabáta. Úvod, napsal
František Nepil.
.
LÁNSKÁ, D.: Zalané koření

(Zemědělské nakladatel
ství Brázda radí), 100 s„ 50 barev, dla, 80 péro.
Knížka seznamuje se zásadami pěstování kul
turních a planě rostoucích kořenínových zele
nin na zahrádkách, ale i jejich sběrem ve vol
né přírodě. Nechybí recepty na využití zelené-

PEUKkRTOVÁ, Drahomíra :
Švýcarská kuchyně. P 1991. Ho
str. váz.
I6.00
- od^kantonu ke kantonu, slané
koláče, sýrové pokrmy aj.

FROLIKOVÁ, Jana — KYNCLOVÁ,
Marie: 100 a jeden. bramborových
jídel, 2. vyd.

PRIBIŠ, Peter: Přírodní kuchyně

F. 113 x 164. Předpisy na bramborové
pokrmy z Čech, Moravy a Slovenska, ale
i předpisy ze světových kuchyní. Od polévek
přes saláty, dušené, smažené i zapékané bram
bory, placky, brambor-áky a krajové speciality
po bramborové moučníky, které jsou už téměř
dvě století oblíbenými ve všedi kuchyních svě
ta.
6/'

GREGOR, Achille :
Muž v zástěře aneb literární kuch
tění čili faire sa cuisine littéraire. 600 receptů. II.Adolf Born.
4.vyd. P 1991. 384 str.váz.19.oo
HERMANOVÁ, Z.: Čínské jídlo na
českém stole

LEIFEROVÁ, M. — LÍSÁ, M.: Po
hanka

45 předpisů, 16 barev, vyobrazení.
Zdravá výživa je nyní předmětem zájmu nás
všech s módním trendem celého světa (západ
ního). Sešit „Přírodní kuchyně“ je jednímlzněkolíka připravovaných sešitů věnovaných stra
vě vycházející z vegetariánství. Je žaměřeria na
syrovou stravu, tedy na pokrmy, které nejsou
tepelně zpracovány. Jedná se především o růz
né druhy salátů ze zeleniny a ovoce s rozma
nitými zálivkami.
tT -

24 s. F 145X205. Pohanka je levná,
zdravá a mnoha způsoby využitelná plodina
k přípravě pokrmů 1 v léčitelství. Knížka obsa
huje mnoho návodů a receptů na přípravu jak
zdravých a levných jídel, tak i přípravu léči
vých čajů a najde sl příznivce mezi těmi, kteří
přecházejí na zdravější způsob stravování.

140 s., barev, obr. příl. F
145 x 210. Kniha přední slnoložky předkládá
čtenáři soubor pečlivě vybraných receptů čín
ské kuchyně, která u nás v poslední době
získává čím dál větší oblibu. Soustřeďuje se na
receptury, které nejsou z hlediska surovin ne
MACHÁČEK, Miroslav: 100 a 1 do
dostupné — z hlediska dosažitelnosti i „peně
mácích večeří, 2. vyd.
ženky“, nebo které lze snadno nahradit. Zasvě
cený úvod seznámí; čtenáře se specifickým pří
stupem Číňanů k jídlu i- k. jeho podávání. Pu
F. 113 X164, Soubor jednoduchých,
blikace je doplněna barevnou obrazovou- pří
rychlých a většinou známých a tradičních po
lohou.
/?,krmů české kuchyně. Knížka je určena přede
vším mladým a začínajícím hospodyňkám, ale
i zkušenější upoutává svou racionální nápadi
HRUBÁ, Marie. RABQCH, Frant.aj.
tostí. Českým zvyklostem jsou přizpůsobena
Kuchařka naši vesnice. 13.vyd.
i jídla světové kuchyně.
Praha 1991. 6o8 str.

28.oo

MORAVAT Jiří :
Pražsky labužník. Nejzajímavější
revepty české restaurace "Goldene Stadt" Dušana Hubáčka
v Mnichově. II.Oliver Schopf.
Ostrava a Martin 1991. 182 str.
váz. 600 receptů.
19.00
- Dušan^Hubáček odešel na Zá
pad po únoru 48, r.1961 otevírá
v M. restauraci, získal titul
nejlepšího číšníka Bavorska,
- Autor J.Morava /Vikį naroz.
v Brně 1932, žije v Rakousku/
má zřejmě dvě velké lásky.
K.H.Borovského a kuchařeni.
Vydal:
xExilová léta K.H.Borovského.
Zūrich, Konfr. 1981. váz.25.00
xC.k.disident Karel Havlíček.
Toronto, 68 Publ.1986.pb.24.oo
XNěmecky připravil vázanou knihu
receptů M.D.Rettigové "Altbčhmische Kochkunst"24o S. 69.00

g-

SAKTOVÁ, Magda a Karel SÝS :
Souleta jiné básně aneb zidovská kuchařka. 1991. 95 str.
kart.
15.00

čTICHOVÁ, Jiřina :
Speciality družstevní kuchyně.
Prsha 199o. 2o4 str.kart.lo.oo
- Receptury vybrané ze soutěží
v stravování.

Slavná kuchařská kniha M.D.
Rettigové vyšla v roce 1986^
v Praze: Domácí kuchařka. Přes
dva velké náklady /Klub čtená
řů a Odeon/ byla hned rozebrána.
Našli jsme ještě 5 výtisků,
váz.
26.00

-30-

SIMEK, Jaroslav: Brambory a bram
borové pokrmy, 2. upr. vvd.

220 s., F 148X210. Bramborové pokr
my patří v spučasné situaci k těm levnějším.
Přes 500 návodů k jejich zhotovení uvádí tato
kuchařka: Bramborové polévky, brambory jako
příkrm i jako hlavní jídlo, a to 1 podle starých,
krajových či tuzemských receptur, dále bram
borové saláty, pečlvo, moučníky. V úvodu kni
hy se dovídáme i četné nové informace o lát
kovém složení, výživové a diabetické hodnotě
brambor, o jednotlivých odrůdách, a jejich kva
litě. Knihu uvítají nejen všechny hospodyňky,
ale 1 stále se rozrůstající obec drobných pěs
titelů brambor.

ior
TRAMPSKÁ kuchařka

42 s., 20 pero, F 210X135. 140 receptů
na přípravu pokroniů a nejenom pod širákem,
tle 1 na chalupě a kempu. Jídla jsou upravo
vaná v popelu, kotlíku a na rožní. Společně
s vůní jehličí vytvoří krásnou idylku při pose
zení u ohně.

LESNÝ, Ivan:
slovných

/IteblClMĄCONNOR, Steve - KINGMAN. Sha
ron: Ztracená lmunTfa

(Pyramida), F 115X190, 255 s.,Hroz
ba AIDS se stala Vážným problémem naší do
by. Zatím jedinou účinnou ochranou proti zís
kané imunologické nedostatečností Je pravdivá
informovanost veřejnosti. Tuto funkci plní i ta
to vědecky fundovaná kniha. Je zaměřená na
nejšlrší čtenářské vrstvy a nepředpokládá pro
to žádnou průpravu v biologické terminologii.
Navíc obsahuje kapitolu informující o opatře
ních, která se v souvislosti s onemocněním
AIDS přijímají v naší republice. Autorem doslo
vu Je Radek John.
.

72r

/<7Z-

UNIVERZÁLNÍ kuchařka pro ho
dovníky, pijany a gurmány

300 s., ilustr., barev, foto. Nevšední
kuchařská kniha, určená spíše mužům. Nikoli
však mužům v zástěře, spíše zálesákům, kteří
zdar svého počínání u plotny, nad rožnfem nebo
jen u ohně na břehu řeky neváhají okořenit
šťavnatou průpovídkou, aby vzápětí nábožně
zmlkli a obětavě se kamarádsky rozdělili o ku
linářský skvost, který připravili k uctění svých
hostů. Hlavní pozornost věnuje úpravě masa,
ryb a divočiny, avšak najdeme v ní 1 řadu po
zoruhodných receptů nu zpracování dalších po
travin, které přispějí ke zpestření našeho Jídel
ničku doma, na chatě čí chalupě anebo ve vol
né přírodě.
.

ROHLÍČEK, Jaromír :
Prostata a pohlavní ústrojí mu
že. 1991. 93 str.
5.00

Die Krankheiten
Ivan
derMáchtigen .".' Lesný

Velká

kuchařka,

776 s.. F 160X240. Autor kuchařky,
podle mž se vaří 1 v zahraničí vychází ze
svých zkušeností a bohaté praxe, jednotlivé re
ceptury mnohokrát prověřil, a proto jsou všech
ny návody podány jasně, srozumitelně a struč
ně. Čtenář si s nimi tedy hravé poradí. Recepty
jsou členěny na studenou a teplou kuchyni n
vedle přípravy jídel zahrnují i pečlvo. mouční
ky. cukroví, míšené a mixované nápoje. Na kon
ci
knihy
jsou
uvedeny
sestavy - jídelníčků
o dvou až třech Chodech, vhodné k různým
příležitostem. Text je zpestřen Černobílými a
barevnými fotografiemi.
n~. „

nemoci

72/MJKOLASEK, Jan: Vzpomínky nřírodnlho iéCitele

(Okamžiky. Dokumentární foto). 144 s.
Před 3Ů lety přírodní léčitel Jan Mlkolášek na
psal vzpomínky, které se,, žel, dostávají ke čte
náři až teprve nyní. Šedesát let radil • pomá
hal nemocným, kteří v něm Často viděli po
slední svou naději. Udivující u něho byia pře
devším- blesková diagnóza, telepatické vidění.
Připojeny jsou 1 některé rady pro správnou ži
votosprávu a nátody k přípravě bylinných ná
pojů, kapek, obkladů, mastí. Dočteme se, Jak
uzdravil umírajícího mladíka, -kterak léčil zná
mé osobnosti.- uvedl v úžas komisi lékařů, kte
rá ho podrobila přísné zkoušce.

VÁŇA, Pavel :
^ady bylinkáře Pavla. Přírodní
léčba bylinami 8 životním magne
tismem. Praha 1991. 128 str.
8.00
ZEMANOVÁ,
bez záhad

VELKA česká kuchařka

VRABEC. Vilém:
5. nezni, vyd.

o

128 s. F. ’200 X 13Ū, Autor populárních
„Zpráv o nemocech mocnýčh“ se ve své třetí
knize zaměřil tentokrát nikoli na. onemocnění
osobností z dějin politických, ale kulturních.
Popsal onemocnění našich i zahraničních vý
značných spisovatelů, malířů a neopomenu] ani
hudební skladatele -a cestovatele. O umělcích
a spisovatelích, je zachováno daleko méně osob
ní dukumentace než o panovnících, kteřjjsou
již za žíVota středem pozornosti. Za tvůrčí
umělce mluví jejich dílo, osobní stránka ustu
puje do pozBdí a objevuje se v pracích literár
ních historiků, často jen v poznámkách pod
Čarou; Tím byl dán také výběr postav. V po
slední „Zprávě“ najdou Čtenáři stejné zalíbení
Jako ve „Zprávách“ předchozích.

r

700 s., 32 barev. příl. Tato kuchařská
kniha spojuje Brehmenovu českou bezmasou
kpohařkil s jejím dosud nevydaným druhým dí
lem. který na rozdíl od první části, zaměřené
ną přípravu zeleninových, bramborových, hou
bových,-. ovocných jídel z plodin naší zahrád
k?y, je Věnován, přípravě jídel- z masa,-'zejména
králičího, drůbežího, z ryb, zvěřiny a všeho, co
xť dokážeme eaml vypěstovat. Je syntézou zdra
vá výživy a respektuje maximální hospodárnost
jídel a jejich cenovou dostupnost.

Zpráva

Radmila:

Bloenergle

98 8. Uspoř. ... Publikace odhaluje
zdánlivé zázraky léčitelství formou praktických
cvičení a návodů, Jejím smyslem není pouze
ukázat možnosti pomoci nemocným, ale také
upozornit na účinná metody, které formují har
monickou osobnost každého člověka.

Ivan Lesný
Die Krankheiten der
Máchtigen
Historische Persóriiichkeřten m'rt
den Augen elnes NeuroIogen
gesehen
Aus dem Tschechischen ūbersetzt
von Reinhard Fischer
Mřt 22 ganzseitigen Abbildungen
undllWappen
Etwa 280 Seiten
Leinen etwa DM 29,80

LESNÝ, Ivan /1914/:
Zprávy o nemoceoh mocných,
významné historická postavy oči
ma neurologa. 2.dopl.vyd.
Praha 1989. 492 str. váz. 19.00
- Dva díly v jedne' knize, na roz
díl od 1.vyd.,které vyšlo ve dvou
svazcích, nyní kompl.
- Caesar, Václav II, Karel IV.,
Rudolf II., ValdŠtejn, Habsburko
vé aj.
- Celkem ojedinělá kniha ve svě
tové literatuře vyšila nyní i němec
ky /oznamovaná jeářté v dobé existen
ce DDR-NDR/:

GAWAIN, Shakli: Tvůrčí představi
vost

140 s. Z amer. orlg. přel. J. Borovský.
Publikace přední představitelky New Age se
stala brzy po vydání americkým bestsellerem.
Techniku tvůrčí představivosti a pozitivního
myšleni dnes přejímá celý svět. Jedná se
o schopnost a umění. Jak použít mentální obra
zotvornosti, afirmace, aby přinesla pozitivní
zméhy v životě každého jednotlivce (dnes se
používá v mnoha oborech jako je zdravotnictví,
kultura, obchod, umění apod.). Publikace uvádí
meditace a techniky, které sl osvojí každý a
stanou se součástí jeho života.
>/, _

-31DOLEŽALOVÁ, Věra: Jóga pomáhá
ISČTE

VANN, 150 s. F. 145 X 210. První publikace, kte
rá nás seznamuje se Čtyřmi významnými Indic
kými pracovišti^ na nichž se používá k preven
ci a léčbě Jógových postupů. V druhé Části au
torka
lékařka, která Již měla zkušenosti
s Jógou -v léčení u.nás, využívá své poznatky
ze stáže -v Indii v .našich podmínkách. Poradí
vám, jak se zbavit stresu, nervozity, strachu
ř onemocnění ą z budoucností

BUDDHISTICKÝ horoskop

Lidové nakl.. 152 s., F. 147X210. Ilustr. Miro
slav Němeček. Co jsou vaši přátelé? Draci, za
jíci. hadi, koně opice či ještě něco jiného? jak
můžeme nejlépe využít svých předurčených
vlastností? jak se pozná rozený šéf či dobrý
podřízený? Kratochvilné povídání o základech
buddhistického horoskopu a o tom, jak typic
ké vlastnosti jednotlivých symbolických zvířat
mohou pomoci k poznání sebe sama i k lomu,
aby každý dovedl využít svých vrozených sklo
nů a schopností k co možná úspěšnému životu
v roli milence, manžela, rodiče, velkého šéfa
i obyčejného pracanta.

SOUKUP, Jiří:
Akupresura pro první pomoc
v den všední i sváteční. II.
Ivana Koubková. Ostrava-Praha
1991. 6* str. kart.
6.5o

THÁKUR. Rabíndranáth :
Zahradník. Ed.Bod 19$1« Podle
překl.z angl.P.Baleje 1915.
Trutnov.
VYJDE

ČERNOUŠEK.
proutkařství

20r

KUBIŠTOVÁ-ŠKOCHOVÁ, Věra: Abe
ceda využití tajných věd v praxi

Schneider, 112 s. Publikace se zabývá rozděle
ním okultních disciplín na kartomantil — čte
ní z karet, chiromantu — čtení z ruky,- numerologil — nauku o číslech, grafologli — písmoznalství, astrologii — hvězdopravectví. Autor
ka se kartomantil a věštěním zabývá již řadu
leť a o každé z těchto disciplín podává zají
mavé údaje. Publikace je určena všem, kteří
se zajímají o taje okultních věd.
za _

Historie

GEMMA-89, 96 s., 4 čb. kresby. F 145X21)5. Kni
ha zaznamenává přehled názorů na proutkař
ství od dávnověku přas středověk až po dnešní
dobu. Historie jevu proutkařství je dokumento
vána četnými příklady a je psychologicky In
terpretována. Populárně naučný text knihy je
doplněn rozsáhlou bibliografií knižních 1 ar
chivních prameně.

TOMÁŠ. Eduard: Úvod do integrál
ní jógy

HAWKING, Stėphen: Krátká hlsto*
rie času
Unltaria (Světla. Sv. 2.). Str. neuvedeno. Publi
kace je vrcholným dílem jógové teorie i praxe.
Formou otázek žáka a odpovědí učitele vede —
jeden z našich nejzasvěcenějších autorů, sku
tečný znalec a učitel jógy u nás — adepty od
prvních počátků až k hlubokému duchovnímu
poznání a vysokým stupňům meditace. Kniha
je tedy skutečnou učebnicí, ale i vzrušujícím
■čtením pro všechny, kdo mají zájem o tuto
cestu.

MF (Kolumbus), 200 s. F. 130 x 200. Einsteinem
dneška a živou legendou bývá nazýván*1 snad
nejvýznamnější světový teoretický fyzik, který
se ve svém knižním bestselleru snaží i laikům
vysvětlit vesmír od „velkého třesku“ až k „čer
ným dírám". Jde o knihu autora, jehož'práce
budí už řadu let ve světě mimořádnou pozor
nost. Současně je to knížka, která vypovídá
o morální síle člověka, který se dokázal vypo
řádat s nepřízni osudu. Tento vědec je prak
ticky nepohyblivý a s okolním světem může
komunikovat pouze pomocí obrazovky počítače

15,KOPEČNÝ, František :
Průvodce našimi jmény. 2.uře'or.
vyd. 1991. 259 str.po. 19.8Ó

KAfKA. Břetislav: Nové základy
experimentální psychologie, 2. upr.
vyd.

Road [Psýché, Sv. 1.), 365 s. F 295X210. Zá
kladní clilo niomorádné osobnosti v oboru psy
chotroniky a parapsychologických sil. Podává
přehled a vyklad schopnosti člověka v oboru
jasnovidectví, psychotronických sil a paralécitelství. Autor byl v minulém století potlačován
a jeho dílo šířeno pouze v opisech.

Michal:

KOPŘIVA, Milan: Všem
tuze Novákovy uze-nlny

VISUAL, Sue :
Poznejte svůj osul. Praha 199°.
4Ú- str. Strojopis. Úvod do chiromantie, hádání z ruky
6.5o

WEINFURTER, Karel :
Léčení duchovníci čili magickými
silami. 2.vyd. Jablonec n.Nisou
1991. 16 str.malý formát. 5.5o
WEINFURTER, Karel :
My a tikta všem. Zvláště rodičům.
Jablonec n.Nisou 199°. 5c str.
malý formát.Ed.Psýché 1. lo.oo

Západočes. nakl., 224 s. Úvod napsal František
Nepil. Ilustr. Václav Kabát. Typogr. Milan Kop
řiva. Podtitul této knihy: Inzeráty z českých
novin a časopisů konce 19. a začátku 20. sto
letí, kdy Rakousko-Uhersku vládl císař Josef I.,
zvaný Starej Procházka, napovídá, co uvnitř
publikace najdeme. Známý grafik Milan Kopři
va-vybral pro příznivce tohoto svébytného
„umění“. několik set inzerátů, která na nás
dýchnou Atmosférou té doby. Kniha je pro
zpestření doplněna texty Jana Plachetky ke
stovce ilustrací Václava Kabáta.

Od Karla Weinfurtera máme ještě
v doprodeji fotokopie předvá
lečných knih:
Mystický sborník. 1956.^<=^8.oo
Tajné síly príroly člověka.1925.
552 str.
29.00
Fotokopie jsou svázány a kart.

ZEN 5. Praha 1989. 556 str.
Svět.duch.proudy 9.
29.00
PSÝCHÉ, časopis věnovaný mysti
ce a okultismu, šéfred. Zbyněk
Pavienský. Jablonec n.Nisou.
Měsíčník, 91:roč.2. číslo lo.oo

chutnají

SELNER, K.: Parní hvězdy

Nadas, 20 HstCh F 240X340. Sot.bor volných lis
tů s barevnými obrázky 25 parních lokomotiv,
které byly v provozu na našem území od zahá
jení železničního provozu. Úvodní text obsahu
je různé zajímavosti o uvedených lokomotivách
z hlediska výroby, konstrukce, provozu nebo
historie. Ke každému obrázku lokomotivy jsou
uvedeny technické údaje. Veškerý text Je 1 ci
zojazyčný
(ruský,
německy,
francouzský].
V dalších letech NADAS připravuje ve stejné
úpravě soubor motorových a elektrických loko

motiv.
PASEKŪV kratochvilný astrologieký kalendář 1992

SUKNÉ (a pod sukní)
Paseka, 176 s._ ilustr., F 210X148. PokraCováni
'ediční řady, kterou úspěšně zahájil titul Pase
kův kratochvilný astrologický kalendář 1991.
Rok 1992 Je pokern Luny, proto se 1 kalendář
na tento rpk točí kolem žen a vztahů mezi po
hlavími. Astrologická část, která přináší kro
mě týdenních předpovědí mJ. I horoskop fede
race. Je opět doplněna částí kratochvilnou, se
stavenou z dobových povídek, vtipů a zajíma
vostí. Doprovázeno řadou půvabných starých
rytin a ilustrací.
451"

CARR, Allah: Sbohem, cigoretol

Pragma, 120 s. Z angį. orlg. přel. f. Franěk.
Kniha je doporučována ne|en anglickými lé
kaři, ale vyšla Již v.dalších 15 zemích J?J«o
uznávaná příručka, která odnaučí kouřit snad
no a rychle. Předpokládá se, že po přeCtení se
stane posledníkm hřebíkem pro kuřáky, jg .

Nezávislý novinář (Drobné radosti života), 32
«., F 295X210. Sešitová publikace přibližuje his
torii a současnost sukní. Také prádla, které se
skrývá pod sukní (spodniček, punčoch, kombi
né, podprsenek atd.). Praktická iást přináší
návody a popisy sukní pro denní 1 večerní pří
ležitosti. Svazek doplňují zajímavé historky
z dějin spojené se sukněmi (i s tím, co je skry
to pod nimi).
z _
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VE VLASTNÍ VĚCI

Turistická videokazety /PAL, i ame
rický systém/ dálka mezi 25 až 60
V květnu jsme rozeslali - ža
tém jen do zámoří /rádi pošleme
min.
Verze česká, německá, anglické,
na požádáni komukoliv/ 1.7oo na
italské, francouzská
bídek. Jednalo se o seznamy 1 a
4/91. Zatím přiélo pouze 11 objed
Karlštejn.
návek, které pochopitelně nestačí
Český Krumlov.
zaplatit ani minimální náklady a
to nejen práap, tisku, poštovného,
Hluboká.
ale i dalších výdajů spojených
Konopiště.
s provozem Ve Frankfurtu /nájmy,
Křivoklát.
daně atd./, vedle pracného opatřo
Mozartova Praha.
vání knih. Z toho důvodu posíláme
PERLY Z HORNÍ VLTAVY.
asi naposledy "objemný seznam" a
faláce a zahrady Prahy.
již jen na "věrné" zákazníky. K ně
idovske město. Staletá Praha.
mu ještě vyjde seznam bohemik 6/91.
Královská cesta.
Knižní trh se v Československu
Prague Caput Regni.
rozpadl, nikdo neví, co a kde vyjde
Praha a Kutná Hora.
na příští den, takže informace bývá
nad zlato. Troufáme si říci, že na
Cena v průměru /v barevném
še dosavadní seznamy /kdyby tak moh
obalu/
36.00
ly vycházet pravidelně!/ jsou momen
tálně nejobsáhlejšími a nejúplnější
Kazetový set /2 kazety/
mi seznamy jak v Československu tak
v emigraci. Jsou také započteny do
GRAMOTINGLTANGL. Rosa Dobračka.
ceny knihfvčetně výše vyjmenovaných
Vyrobme si pouzdro. Co na svě
nákladů a že je bohužel nelze — pro
tě mám rád. Kondezované mléko
čtenáře vzhledem k zdejším životním
v autě. Praha 199o.obě
2o.oo
nákladům beztak nízkými - přepočítá
✓
xz
vat v kursu je snad pochopitelné.
Mamp opět kompletní předvá
Pro knihy si musíme a tyto náklady
lečnou Peroutkovu PŘÍTOMNOST,
platit v devizách, jezdit do Prahy,
poválečný DNEŠEK, LITERÁRNÍ
shánět je řadu dnů po republice a
to bez rabatu, nebot jezdit pro jed
NOVINY, JUNÁK, MLADÝ HLASATEL,
REPORTER a dalČí. Na poža'dani
notlivé knihy k tisícům nakladatelů
by stálo týdny času. Po 14 létech
poČleme nabídku.
"práce pro vlast',' kdy se stejně za
platily jen náklady nelze ani knih
KULTURNÍ SCHŮZKA
kupectví přestěhovat do Prahy, nejen
proto, že nejsou "až příliš schopní
Pomalu, ale jistá Život emilidé’,' ale také že nájmy dosáhly nadgrace upadá, ačkoliv nejsou k to
světové úrovně. Těší nás, že jsme
mu nejmenČí důvody. UŽ dávno ji
k něžné revoluci s brutálními násled
nikdo v zemi původu nevítá a do
ky přispěly alespoň šířením zakáza
slova odmítá. Klesají návštěvy
ných knih a autorů.
plesu, pouti v Ellwangenu apod.
Prosíme Vás, objednávky posílejte
Naši příznivci si možná ještě
i nadále na nás do Frankfurtu a vyplnívzpomenou na kulturní schůzky.
te-li přiloženou kartu s jednotlivými
Prvá b£la blízko Fuldy /UFŪLDA/
tématy, ušetříte nám čas, peníze, ale
a další v restauraci pana Richtra
budete dostávat speciální nabídky pod
na Rujirsee v Cáchách. Přijeli sem
le Vašich přání mnohem rychleji. Bo
spisovatelé, filmaři, redaktoři,
hužel platební morálka s revolucí
zpěváci, malíři __ _ Přemýšleli
poklesla, zatím co po 14 let dělaly
jsme (jako by člověk uŽ neměl
nezaplacené účty v průměru DM l.ooo
jiných starostí dost a dal raději
ročně
j překonává rok 199o rekordy.
pokoj), zda by se^schůzkách neda
lo pokračovat, nyní již v Česko
Všem věrným, kteří si nadále knihy
slovensku a to nejenom pro vyvole
objednávají, děkujeme, snažíme se za
né a prověřené, jako ve Franken.
se naše závazky umořit co nejrychleji
Pozvat každého, kdo se chce po
a vymyslet pro budoucnost nějaké řešeperná práci na západě a kolikrát
ní.
Váš
DIALOG
v odlehlých místech zase trochu
Gutleutstr.15, D-6000 Frankfurt/M. 1
kulturně "obnovit? vyměnit si zku
šenosti s jinými i odpočinout.
Taková schůzka by byla i příleži
KLUB ČTENÁŘŮ
tostí setkat se konečná a osobná
se svými oblíbenými autory, kteří
V Klubu čtenářů v roce 1992
za dlouhá léta komunismu nesmáli
vyjdou některé zajímavé tituly,
publikovat a vlastně diky tomu,
které bud kdysi vyšly vexilu
ze je emigrantė /dnes
pro
a jsou rozebrané nebo mely vy
kletí/ kupovali, drželi na životě
jít. Můžete u nás objednat.
nejen je, ale i exilová naklada
KOESTLER, A : Tma o polednách.
telství, přispěli k pašováni knih
Mašinérie totalitámí společ
a pomohli i nám knihhlupcům. Kul
nosti v době moskevských pro
turní schůzka by byla příležitosti
cesů.
podívat se
na filmy, které se jen
tak rychle nedostanou na videoka
BIPELLINO. A.M.: Magická Praha.
zety, vedle nových ze soukromých
Kdysi jediná vázaná kniha Indexu
společnosti i na ty stará, dosud
od zemr.italského slávisty.
nevytaŽené z filmotéky. Divadlo,
PEKAŘ. J: Jan Žižfca 2 díly.
výstavy atd. A také umožnit návště
EiSNEÚ, P ;
Rady Cechům, jak se
vu roMČfim tím, že bude postaráno
hravě přiučiti češtině. »
i o děti.
,
FAUSTOVSKE SRDCE KARLA HOGERA.
Dost dlouhého povídáni. Kdo by
Herecké vzpomínky, korespodence,
měl o výŠe uvedený nápad zájem, atv
rozhovory.
nám to^připíše na připojený objed
KOSNAŽ, J ;
Staropražské pověsti
nací lístek. Chceme najit objekt
mimo Prahu, kde se vám bude líbit,
a~Iegendy. Vyprávění notáře praž
nezatěží - jak doufáme - Vaší pe
ského arcibiskupství.
něženku a kde budete spokojeni.
V jednom svaęku vyjdou také tři
Napište
nám, který měsíc by vám
HRABALovy prózy : Příliš hlučná
nejlépe
v roce 1992 vyhovoval a
samota, Něžný barbar, Městečko,
kolik dní byste navrhovali. KdyŽ
kde se zastavil čas.
nenapíšete, nevadí, necháme i to
- Objednejte včas !
plavat...
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Z knih, které by Vás mohly
zajímat ....

DEML, Jakub :
Sen jeden svítí. Průřez tvorbou
uspořádal a úvod Jindřich Chalupecký. 1991. 288 str.
15.00
ORWELL, Jame 8 :
Pocta Katalánsku. 1991. 26o str.
-Známý autor utopické vize’ 1984“
píše z vlastní zkušenosti o špa
nělské válce.
15.00

Ti, co určitě vlastní Karafiá
tovy Broučky uvítají reprint
vydání z r,193o:
KARAFIÁT, Jan :
Broučkova pozůstalost. Výbor
z pohádek reformního faráře
z Valašské Hrubé Lhoty.ca.15.00
Z Československa nám došly
tyto knihy :

ČERNI, Josef :
Za dráty komunismu. 5291 den
na Borech, v Leopoldově, na Mí
rově a Ve Valdicích. Pardubice
199-1. 64 str. kart.
7.00

ŪLEHLA, Petr :
Cesty k duši. Praktické využi
tí hypnózy. Léčení magnetismem.
Přírodní léčitelství.
Ústí n.L. 1991.58 str.
6.00

