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DĚJINNÉ THEORIE

POLITICKÉ THEORIE.
ESEJE

POLITICKÉ THEORIE.
ESEJE
99o9

MLYNÁŘ. Zdeněk :
Krize v sovětských systémech
od StBline ke Gorbačevovi.
Analýza hist.vývoje k sou
časnosti. Vyjde
Pod stejným názvem vydával
Index sešity A 5 německy,
anglicky, francouzský. Cel
kem cca.15 sešitů-u nás
ještě k dostáni /1983-9o/.
Ceny do DM lo.oo

944. MULLER, Adolf /1929/:
Úvod do vědy o politice,
vyd.
l.
P 1991. 118 str.
-Stručnější záznamy před
nášek hostujícího prof,
na Vys.škole ekonomické
v Praze 9o~91. jinak za
kladatele exil.Indexu
v KBln. kart.
lo.5o

PROCHÁZKA.. Jan

Politika pro každého. 2. rozšiř, vyd,
(v nakl. TEZAURUS vyd. 1)
Praha, TEZAURUS 1991. 320 s.
30 000 výt, — Brož.
Autor v knize moudrým, kultivovaným
a vtipným způsobem odpovídá na
otázky každodenního života, kultury
a politiky, občas se přitom obrací do
minulosti, ale 1 do budoucnosti. Svým
humanistickým vyzněním a pravým
českým humorem si kniha zachovává
svou aktuálnost 1 dnes, Kniha Je do
plněna o texty a o reprodukovanou
přílohu některých písemností či kon
ceptů z autorova archívu.

«>r

SVITÁK, Ivan :
Cesta""odnikud nikam. Soubor
vystoupení z let 199o/91.
P 1991.
Vyjde
9911. SVOBODA, Zbyšek:
Československá státní a vo
jenská symbolika.
Vyjde
9912. ŠAMALÍK, František :
0 podstatě a záludnostech
politiky /Zamyšlení nad poj
my a polit.vztahy/. Vyjde
Od autora vyšlo:
9913 Právní stát kontra stalinis
mus. 1991. 9o str.
12.00

9910

2
POLITOLOGIE
Michal Lakatoš: Úvahy o demokracii
128 stran, brož.
Jan Plnz, Otomar Boček: Lidská a ob
čanská práva
128 stran, brož.
John Stuart Mill: Úvahy o vládě
ústavní
320 stran, brož.
John Locke: Druhé pojednání o vládě
130 stran, brož.
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KAREL

SCHWARZEŇBeBGP

KNÍŽE

ZE

obrana svobod
Výbor z esejlstlckého díla otca
nynějšího čs. kancléře. Váz.'asi 65
korun. Předpokládaný měsíc do
dání: březen 92

STARŠÍ ČESKÉ DÉJINY
917. ČESKÉ a ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY
Dd počátku do roku 179o.
l.
2.Od r.l79o do současnosti.
Za vedení Jaroslava Marka.
P 1991. 1.112 str.lo příloh.
2.12o str. - Spoluat.; Kaplan I
Šroahel, Třeštík, Novotný aj.
k8rt. za oba A 4
23.00
-Učební texty /skripta A 4/
pro výuku dějepisu na 3S.
918. ČESKOSLOVENŠTÍ POLITICI 1918/
1991. HTografle od Adamce po
Ženklą. P 1991. Io2 str.
15.00
9938 ČORNEJ Petr ;
Osudova bitva. Lipany 3o.
května 1434, Sešit.
Slovo k historii 29.
7.00
9939.EHL, Petr 4 Arno PAŘÍK4
Tiri FIEDLER :
'
Staré~ži<ióvské hřbitovy Čech
a Moravy. Praha 91/92.Vyjde
994o FOJTÍK, P a PROŠEK, F :
Václavské náměstí. Historie
dopravy. Fotogr.od nejst.dob
a schémata.
Vyjde
Jindřich Francek:
CHLUMECKÉ HRDELNÍ PRlBĚIIY
Výběr ze smolné knihy města Chlum
ce nad Cidlinou, což Jsou autenlickó
záznamy o výsleších, procesech a
exekucích se zloději, loupežníky,
vrahy, cizoložníky 1 čarodějníky. Se
znamuje čtenáře s nejůaslějšíinl pří
pady kriminality u jejich postihy
v 16.—18. století,
Váz., 173 s., dobové rytiny,
Q _

3
HOFFMANN, František:
České město ve Btředověku. Život a
dědictví
Výpravná, živě napsaná publikace se
znamu |e se vznikem měst, Jejich sta
vebním a kulturním rozvojem i práv
ním postavením, s počátky řemesla a
obchodu, ale 1 se zvyky, obřady a zá
bavou našich předků. Váz., 460 str.
textu, 120 11., 16 str. bar. příl.

Josef Macek:
JAGELLONSKÝ VEK V ČESKÝCH ZE

.

99*1.KORÁ, Petr :
Toulky českou minulostí 2.díl.
P 1991. 456 str., 5oo il.Jiř.
Behounka.
díl 2.: Od poč.vlády Přemysla
929.
• Otakara 1197 P° 1526 nástupu
Habsburků.
m
18.oo
V omezeném počtu můžeme dodat
i dávno rozebr.l.díl Od paleo
930.
litu po r.1197.
I8.00
Úzký formát na výšku, kniha
poutavě napsaná vzbudila velkou
pozornost při uveřejňování v Mla
dém světě.
Eetr Hora:
toulky Českou minulosti l
Nekonvenčni a plastický pohled na
počátky českých dějin 10d paleolitu,
Velké Moravy, prvních Přemyslovců
až po rok 1197. — Ilustrovali Dag
mar a Pavel Bromoví,. 280 sír.,

9942 HRUBÝ, Vilém :
Před založením města Brna.
Brno 1991. 152 str.
15.00

9943 JANUSOVÁ, Jana :
Zeny kolem českých knížat
a králů. 2.vyd.
Ostrava 1991. 62 str.Vyjde
Patnácte žen...,, Ludmile,
Boženě, Jitce, Juditě, Eliš
ce Přemyslovně aj.
Adam jist:
Kopa kopců
Objevná kniha obsahující vedlei
poutavého vylíčení historických■ udá
lostí a- převyprávění lidových pověstí
vážících se k (10 nejznámějším čes
kým kopcům I základní popis jejich'
geologické slavbyť fauny 11 ' flóry,
představuje v rámci současné knižní
produkce originální nabídku určenou
všem čtenářům bez rozdílu.
Váz., cena
_.

MÍCH 1 (Hospodářská základna .a králuvská moc)
První ze čtyř svazků lagellonskébo
věku věnoval autor rozboru přírodních
a společenských podmínek ve vztahu
k panovnické moci. Závěrečné knpltóly představují originální pokus
o portréty iří českých králů: Vladisla
va a Ludvíka Jagellonského’a Malyáše Kov.vířía;
360 s. — Česky —, orient. .,

Zl,-

PÁNEK, Jaroslav /I947/:
Zápas o českou konfesi.
P, Slovo k historii Jo/91.
- 16.stol. Sešit.
7.00
PEKA.fi, Josef :
be jiný československé. 2.vyd.
/l.vyd.jako učebnice r.1921/*
P 1991. 248 str. - V r.1988
vyšel německý překlad této knihy
"Tschechoslowakiscbe Geschichte"
/DM 35.00/
české vyd.16.oo

SVĚTOVÉ DĚJINY
915. BOROVIČKA, Václav Pavel/192o/:
Procesy” které vzrušily svět.
P 1989. 558 str. - Ježíš, Jana
z Arkų, Dręyfus, Wilde, Dimi
trov, v.d.Lubbe, Watergate,
Oppenheimer aj. kart. 12.00
JANÁČEK, Josef: Kryštof Kolumbus
(Čtyři Kolumbpvy plavby)
Ze studia nového bohatého materiálu
vychází-historická syntéza, která po
stihuje období velkých zámořských
objevů Evropanů, jež vyvrcholily
ve sluvných Kolumbových plavbách.
Brož., 300 sir. (exlu, 32 sir. čb. při).,
18 kreseb.

KIENITZ, Frledrlch-Karl
Národy- ve stínu. Soupeří Reků a Ří
manů v letech 1200—200 př. n. 1.
Z něm. orlg. přel. Eva Pátková. Do
slov a ed. 'pozn. napsal a obraz, pří
lohu vybr. Jan Bouzek. Rejstřík sést.
Eva Pátková
A Praha, Odeon 1991, 288 s.
Klub čtenářů. — 48 000 výt. —
^7Knlha o starověkých národech, stá
tech a civilizacích, které zanikly,
o jejich přínosu a úloze pro rozvoj
světové kultury. Aulor se v této své
populárně vědecké studil zabývá, vý
vojem v oblasti Středomoří v údobí
zhruba tisíce let, od stěhování ná
rodů až do konce 2. minské války.

Jaroslav Matějka:
machiavellisťické etudy
Matějkovy variace na Machlavelllho
strunu vznikly v letech 1909 nž 1971,
cenzura ale knižní vydání nepřipusti
la. Šest portrétů klíčových světových
politikei '(Lenin, Churchill, Stalin,
Roosevelt, De Gaulle, Hltlei ] Je od
halujícím průnikem do techniky pláště
a dýky, motlyace, vztahů a Jednání
lidí, formujících tvář světových dějin.
240 stran, cca
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9951 ROVUÁ. Lenka :
Prěmlerka Jejího Veličenstva.
P, EKK 1991. 184 str.-Biogra
fie Margarety Thatcberové,
světová polit.scéna ?o a 8o
let.
19*0°

C.k. MONARCHIE.
PRVNÍ REPUBLIKA
P, Augusta, F. Honzák:
Československo íaie—1338
Ilustrovaná encyklopedie našich no
vodobých dějin. Alternativní učeb
nice.
Dagmar Cierna Lantavová:
PODOBY CESKÓ-SLOVENSKO-MADARSKÉHO VZTAHU 1938—1939
Historické Štúdla zaoberajúca sa medzlnárodnýml vzíahml s naším Južným
susėdom v uvedenom období.
Brož.,’ 316 s., 300 výt.

927. MLYNÁŘÍK. Ján :
Cesta ke hvězdám e svobodě.
Přel.Sidonie Dědinová. Knih.
LN 10-1991. 275 str, - Kniha
mále vyjit před 2o léty. Dru
há část rukopisu posl.12 let
19o7-1919. kart.
14.oo
Autor, nyní poslanec, dříve
v mnichovském exilu /Danubius/
vydal v Indexu 1987 studii:
Česká inteligencia Slovensku.
15.00
951. PEROUTKA, Ferdinand:
Budováni státu. 4 díly.
1991. kompletně
78.00
PICIIL1K, Karel:
Bez legend
Trezorová kniha sleduje vývoj česko
slovenského hnulí za první svalové
války od skromných akcí emigrantů
až po vybudování armády legií a uz
nání Československého státu. Brož.,
520 sir. textu, 32 str. čb. příl.

9929 PODIVEN :
češi v dějinách nové doby.
Kniha P.Fitharta, P.Příhody
8 M.Otáhala zachycuje obdo
bí od národního obrození do
konce první republiky. 1992.
Rozmluvy. 698 str. - Esejistická rukověv. ce•
28.oo
Stanislav Polák:
Charlotte Garrlgue Masaryková
Monografie manželky našeho prvního
prezidenta, která věrně stála po boku
svého parjnora, obětavě a nezištně
ho podporovala v úsilí o naplnění
vysokých životních Ideálů. Vychází
v řodě Kdo Jo...
~
48 stran. Brožovaný výtisk
»>/""

Peter Švorc ml.:
ROZBÍJALI MONARCHIU
(.Populárno-náučný slovník osobností
ěesko-slovenskélio odhoja 1914 — 1918)
Kniha |e pokusom mladého historika
podaf súborný pohfad na fudí, ktorf
stáli prl zrode 1. CSR, a překonat tak
mnohé, v minulosti záměrně Jednoslranne formulované sudy čl pohfady
na jednotlivé osobnosti. Ministerstvo
školstva knihu odporučilo ako doplň
kový materiál vo vyučovacom procese
všetkých slupňov ŠkOl.
Brož., 170 str. Předpokládaná cena

EDUARD BENEŠ
K tématu : BENEŠ /kromě našeho
soupisu antikvariátu knih od Be
neše a o Benešovi, česky, německy,
anglicky/ vyjde:
VEBER, V : Edvard Beneš. Sešity
51ovb k historii 51.
Index oznámil, ale již nevydal:
FANTL, Jindřich : Edvard Beneš.
Autor žije v Kanadě. Měla mít
2 díly a 9oo stran.
9914 HAVLÍČEK, František :
Eduard Beneš - člověk - so
ciolog - politik. P 1991/92.
Vyjde

PRVNÍ REPUBLIKA
• Eva Broklová:
Československa demokracie
I Politický systém předmnichovské
republiky)
Původní
hlstoricko-polltologlcká
studie pojednávající zásadním způ
sobem o politickém Systému přVpí
republiky a Jeho praktickém fun
gování.
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RUSKÉ DĚJINY. STALIN
923. JELCIK, Boris /1931/s
Proti srsti. Autobiografie.
Z rus.A.Mitrofanov. P 1991.
191 str. Pozn.o aut.Z.Hrabica.
-Poutavé psaná kronika volební
kampaně, autor se zřekl hono
ráře ve prospěch Jedličkova
ústavu, kart.
12.00
924. KUSÁK, Alexej :
Stalin. Horor XX.století.
P 1991. 157 str. - Vysíláno
v RFE r.I97I-72.
12.00
926. MEDVEDEV, Roj :
Stalin a stalinizmus. Histo
rické črty. Z rus.M.Albrechto
vá aj. Bratislava 199o, Slo
vensky. váz.
15.8o
- Spolu s bratrem Ž.A.M.vyšla
v Indexu 1973 jejich kniha:
Kdo Sílí.
I0.80

933. REIMAN, Michal /193o/:
Lenin, Stalin, Gorbačov. Konti
nuita a zlomky v sovětských dě
jinách. Přel.Jarmila Fromková
z němec.orig./vyšlo 1987/.
P 1991. 213 str. - Autor,vystu
doval v Moslvš /54/ působí na
Freie Universitat v Berlíně
/dříve záp./ české vydání pře
pracoval a doplnil. Německy mělo
vyjít původně s názvem "Die pleboji8che Gesellschaft? 16.00

2.SVĚTOVÁ VÁLKA.
PROTEKTORÁT
916. BURGER, Adolf :
Ďáblova dílna. V padělatel8kém komandu K2 Sachsenhausen.
P 1991. 269„str. - Autor pí
še z vl.zkušenosti, zatčen
r.l9í<2. ?.dopl.vyd.
13.00
. — DUSAN HAMS1K
GENIUS PROmErWuSTI
ťimliivíi rckrmsi rukcn posledních
deseti duů A. Hitlera v obklíče
ném Berlíně byla napsaná s použlífm všech dostupných doku
mentů. Váz.
. Předpoklá
daný měsíc dodání: květen 92 .
I.uhoš Taraba:
Duče. AnBtomle Jedné kariéry

Mussolini od plenek až po konec ka
riéry I života. Zrod a formování Ital
ského fašismu. Aktuální memento.
cona cca

9926 PASÁK. Tomáš :
Generál Eliáš a odboj.

Sešit Slovo k historii 27.

P 1992.
C8
7.00
- Autor-hiBtorik se opět
vrátil ns katedru historie
FFUK a patří k znalcům let
1938- 1945
9927 PASÁK, Tomáš :
Zápasy primátora JUDr. O.
Klapky. P 1991. 32 str.
- Život význ.politika nár.soc.strany,primátora Prahy,
odbojáře, zastřelen 1941
v Ruzyni.
lo.oo

Judaica. Čeští Židé
936. KÁflNÝ, Miroslav :
’’Konečné řešení? Genocida
českých židů v německé protektorátní politice. 1991.
182_str.
22.00
937. míA, Erich /1911/:
židé v československé Svo
bodově armádě. Doslov T.
Brod. 2.vyd./l.zkrácené,
Toronto 1979/. Praha 199o.
39o str.,fotogr.
22.00
Autor spolu s Otou Krausem
nepsali knihu "Továrna ne
smrt? která nyní vyšla ně
mecky :
938. "Dle Todesfabrik Auschwitz?
Berlin 1991. 375 8. 29.80
Kulka Erich:
židé v Československém vojsku na
Západfc
Kníhá. přináší — u nás poprvé — In
formace o aktivní účastí židů v ná
rodně osvobozeneckém boji za drn• hé světové války v čs. jednotkách ve
Franch, na Středním východě, v se
verní. Aírlée u Velké Britanií. — Váz..£^—

939. Osud Židů v protektorátu.
1939- 1945. k vyd.připr.Mile
na Janišová. Z smeric.orig.
"The Jews of Czechoslovakia"
přel.Jen Culík. Sborník stu
dií Livie Rothlirchenové,
Evy Schmidtové-Hartmannoyé,
Avigdora Dagana-Fiecbla.Uvod
M.Šimečka. P 1991. 16o str.
kart.
13.00
940. ŽIDOVSKÁ ROČENKA, 5752.
1911-1992. Seet.Jiří Daníček,
Alice Marxové, Tomáš Pěkný.
Předml.Karol Sidon. P 19,91.
286 str.1- Pět celků: židov
ští myslitelé Wieslem, Munkeo,
Lévinas. Dějiny praž.židovské
obce, David Gane, Terezín.
Firt, Orten, Dagan,Aškenázy.
kart.
19.00
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MILITARIA
Zdena Ancík:
NAŠI V ANGLII aneb
SCVRK SE NAM CVRK

Poválečný bestseller. Angličtí letci
pu0rvú s humorem: nedorozuměni
a uuglICi lnou l so slečnami, jak sl

|e pamatoval letec a humorista, edi
tor Haškův. Původní karlkaturnf kres
by innlíře-lélce Zdeíika KolaČíka. (130
slrprt’
Buršík Josef;
Zabij, abys přežil,..
životní osudy tanklsty, jetinohů z pěti
Cs, vojáků vyznamenaných titulem
hrdina' Sovětského svazu, který od
koňce 40. let žije v exilu v Londýně,
kaní musel uprchnout z komunistic
kého vězeni. — Váz. cca
Fajtl František:
Generál nebe
Osudy Františka Peřiny, jednoho z nej’ lopších stíhacích pilotů ve Francii,
kdo sestřeliv 1-1 nepřátelských letadol.— Brož, cca

9956 FAJTL, Front.:
Bitvo o Británii. Cheb 1991.
64 str. Čs.letci RAF 194o.
lo .00
9937 FAJTL, F :
Vzpomínka na padlé kamarády.
P 1991.
08.
14.00
Předtím vyšlé knihy autora:
Sestřelen a Podruhé doma.
• Milan J. Halla
Rozervaná dekáda
Anglické vydání vzpomínek účastní
ka II. světové války se setkalo ve
světě s velkou pozorností.
Hrbek Jaroslav:
Arnhom 1944
Kniha o historii niohulnó spojenecké
operace Market Garden z podzimu
1944, jejímž cílem mělo být prolome
ni Ironty u nizozemského města Arn
hem, pfekročenf Rýno o přenesení
br»|O na němockó území. Doplněno fo
tografiemi, mapami, schématy

Jelínek Zdeněk:
Opornca Silver A
Dramatické osudy příslušníků vzduš
ného .výsadku Silver A, Jehož jeden
člen — Josef Valčík — se podílel
rovhěž na atentátu na R. Heydrlchu.
“ Brož.
/j/-

Liška Antonín:
jak so plaší dmřt (3. vyd.)
Základem velice úspěšné knihy o na
šich letcích vo Velké Británii se staly
zápisky autora, našeho vojenského
letce, které sl psal v nemocnici po
těžkém zranění, utrpěném v leteckém
souboji. — Brož, cena
/*,-

I.iškutín Miroslav Antonín:
Bouřlivá oblaka
Vzpomínky našeho válečného letce-stíhačo na léta 1938—1948, na boje
se spitflry proti messerschmltlům, ale
I na útěk z osvobozené republiky
před zatčením. — Brož, cca
yy_

Němeček Václav:
Volnnaká lolinlla, 3. díl
‘lřctí svazek Němečkovy práce
George S. Patton: Válka mýma očima
3G0 stran, váz.

Snniinr Josef:
Od Tobruku do Plzně
Vzpomínky našeho válečného veterá
na, který bojoval pod vedením pplk.
Klupálku na Středním východě I v se
verní Africe a přes Dunkerque při
šel s obrněnou brigádou až do Čes
koslovenska. — Brož, cca
.. Slkl Vár.lnv:
Předčasná vzpoura?
Vzpomínkový dokument bývalého dů
stojníka čs. letectva se vrací k po
hnutým dobám Pražského jara. Živou
formou liči dramatické události, ode
hrávající se především v armádě a
organizacích spjatých s čs. odbojem.
— Brož, cca
-ýj?
Zacharov Georgll:
já stíhuč
Memoáry slavného sovětského letce-stíháče, bojujícího ve Španělsku,
v Číně proti japopcum 1 na frontách
druhé světové války proti Němcům.
— Brož.
_

Žuk Alexander Borlsovíč;
Pušky a samopaly
Popis zbraní vyrobených od počátku
používání střelného prachu v různých
zemích až po současnost. Velké množ
ství Ilustrací. — Váz.

7
POVÁLEČNÉ DĚJINY
/1945Ladislav Blltman:
Špionážní oprátky

Dramatický pohled do zákulisí es.
špionáže v 50. a 60. letech, na její
působeni v republice, ale hlavně mimo
lil. Unikátní svědectví bývalého zpra
vodajského důstojníka', který po roce
1968 emigroval do USA.
216 stran. Brožovaný výtisk
' •>

919. DRTINA, Prokop :
Československo můj osud. Kni
ho života českého demokrata
2o.stol. P 1991* 2 díly 75°
str. 2.vyd./l.v Torontu 1982/.
oba
29«oo
925. KADLEC. Vladimír /1912/:
Podivné konce našich preziden
tů. Úvodníf slovo Bohumil Čer
ný. Medailóny J.Tomeš. Fotogr.
VI.Remeš. Větší formát.
Hradec Králové 1991. 356 str.
tabulka. Ed.Okamžiky. TGM, Be
neš, Hácha. Gottwald, Zápotoc
ký, Novotny, Svoboda, Husák.
Autor-v době r.68 ministr
školství, děkan Vya.školy eko
nomické.váz.
19-00
KarBl Kaplan:

Zpráva o zavraždění generálního ta
jemníka
Kniha věnovaná monstróznímu procesu s bývalým generálním tajemní
kem komunistické strany Rudolfem
Slánským na počátku padesátých let,
lomného období naší historie.
František Klátil:
Republiku nud stranami
Aulor-polillk, novinář n spisovatel,
od ř. 1939 příslušník zahraniční ar
mády v Anglii, po válce poslanec
Národního shromáždění za Českoslo
venskou stranu národně socialistic
kou a po převratu v r. ,1948 znovu
exulant, předkládá čtenářům . dějiny
Cs. strany národně socialistické. Pub
likané není Jeti významným historic
kým dokumentem, ale přináší nové
pohledy na politickou scénu v letech
1897—1948.
Brož., céna
/y "

K tématu nemocí mocných:
9922 LESNÝ, Ivan :
Zpráva o nemocech J.V.Stalina.
Upr.Jarmila Ryšánková. 1991*
80 str.
kart.
8.00
Od autora vyjde ještě:
9923 Zpráva o nemoci slavných /viz
nás seznam 5/91 str.5o/
9924 Zprávy o nemocech mocných /dva
díly v jedné knize/.1989.19.00
928. MOULIS, Vladislav. VALENTA
Jaroslav, VYKOUKAL. Jiří P
Vznik, krize a rozpad so
větského bloku v Evropě /1944
-1989/. Ostrava 1991. 572 str.
rejstříky.
26.00

Jestli teď bude kaldeĮ moc chytré/, čeká ndi blbá doba.
Kresba: V. /Irdnek, LIDOV8 NOVINY

9925 PARIS, Miloš :
Fakta ze zákulisí /zasvě
cený pohled našeho diplomat
ta na Pražské jsro 1968 a
Moskevské léto 1991/.Vyjde
-Autor - viz náš seznam 1/91
str.2o působil na čs.velvy
slanectví v Moskvě, poradce
prezidenta 1968 a na mini
sterstvu zahr.věcí.
SLÁDEK, Zdeněk
Od, demokracie k totalitě. Českoslo
vensko v letech 1945—1968. Učební
text pro výuku dějepisu v 7. až 9.
ročníku základní školy
Praha, Fortuna 1991. 30 s.
Ed. Historie v nepokřiveném zrcad
le. — Nákl. neuveden. — Seš.

//?/-

Nový typ učebnice, vydané s minister
ským souhlasem. Přehledným u sro
zumitelným způsobem ozřejmuje a
vysvětluje fakta historie našich po
válečných let až do srpna 1968.

954. STERLINGOVÁ. Cl aire :
Případ Mas,aryk, 5.vyd./první
9921 KUPKA, Vlastimil :
dvě vyšly v exilu a v novinách
Nemoci mocných. Zpověcí prominent
Te x t / •
ního čs.politika o nejintionějP, 1991. 515 str.váz.
14.5o
ších tajemstvích totalitního re
- Poutavě psaná kniha americké
žimu.
Vyjde
žurnalistky.

8
STANĚK, Tomáš
Odsun Němčil z Československa 1945
až 1947
A Praha, Academia 1991. 536 s., 16 s.
pru.
3000 výt. — Váz.
Bohatou faktografií a vědeckou ob
jektivitou přispěje tato aktuální kni
ha k vScnájší úrovni diskuse o od
sunu Němců mezi historiky i ve veřelnosll.

9931 Poslední kniha k tématu:
Češi, Němci, odsun.199°•29.So
soupis viz str.16^ seznam 5/91

POLITICKÉ

PROCESY

922. HORÁKOVÁ. Miladě :
Dopisy Milady Horákové.
Pankrác, 24-27.6.195o. Úvod
a pozn.Zdeněk Urbánek.
P 199o. 8o str.váz.
lo.oo
Také známý autor M.Tvanov
nepsal nyní knihu o Miladě
Horákové 9915. IVANOV, Miroslav :
Justiční vražda aneb Smrt
Milady Horákové. Vyjde.
Na stejné téma oznámena:
9916. DVOŘÁKOVÁ, Zora:
Milada Horáková,60 s.5.oo
9917. RADOTINSKŤ, Jiří :
fioz8udel< ,~~který otřásl
světem. Podle dopl,rukopisu
z r.1969. Praha 199o.5.oo
9918. KAPLAN, Karel :
žprává o zavraždění generál
ního tajemníka. Vyjde 1992.
Na stejné téma vyšlo německy
od Rudolfa Strobingera /1921/:
9919 Der Mord am Generalsekretar.
Stalins letzter Schauprozess.
1985. TB. 144 S.
16.80
• Milena Bubeníčkové
Vybledlá fotografie
Svou prostotou a strohou věcností
otřesné vylíčení životních podmínek
desetlslců Udí odsouzených v Insce
novaných procesech po roce 1943 na
dlouhá léta do věznic a koncentrač
ních táborů. Autorčina autentická
svědectví vracejí, blednoucím obra
zům tehdejších časů Živoucí výraz.
144- stran, předběžná cena
yy

LISTOPAD 1989
914. BAUER, Jan /1?45 v Jihlavě/:
Aféry Jak pro koho. P 1991.
16o str. - Aféry po listopa
du 1989 /Sacher, Bartončík,
Vscek, Mečiar, Moldan, Bárta/
kart.
ll.oo
920. HAJNÝ, Josef a JONEŠ. Alois:
1'ady a ted, Fotogr.Miroslava
Kbola a snímky GTK i agentury
Radost. Úvod Jiří Tichy.1.vyd.
P 199o. 64 str. - Sešit A 4
z pražských ulic po 17.listo
padu 1989.
lo.oo

921. HANZEL, Vladimír /1951/:
Zrychlený tep dějin. Reálné
drama o lo Jednáních. Auten
tické záznamy o Jednání před
stavitelů státní moci s dele
gacemi OF.
P 1991. 5oo str.- Osobní tajem
ník Václava Havla publikuje
záznamy o konci r.1989.
19.00
992o KREJČÍ, Oskar :
Proč" To praBklo aneb hovory o
demokracii a "sametové revolucil! P 1991/92.
v^Jde
- Autor byl poradcem předsedy
vlády L.Adamce a píše - z Jiné
perspektivy o tom, có viz kni921.ha: HANZEL, VI.: Zrychlený tep
dějin. I991. 5oo str.
19.00
9928 PERKNEROVÁ, Kateřina :
Kubát versus Pithart. 1991.
80 str. - Jeden z dlouhole
tých žurnalist.sporů. 8,00
932. PETRÁŠOVÁ, Eva :
Případ Meciar, Ako to bolo
naozaj? P 1991. 5° str. 7»5o

935. ŠTĚPÁN, Miroslav :
Zpověď vězně sametové revoluce.
P 1991. 164 str.,
lo.oo
- Městský tajemník KSČ v Praze
vzpomíná na listopad 89 /r.68
byl Ještě na vo^Jně/ i na odsou
zení Jako Jediný potrestaný
za rok činnosti.
lo.oo

VÁCLAV HAVEL

9

955. HAVEL, Václav :
Letni přemítání. Prah8 1991*
118 s^r.
lo.oo
Nové úvahy, z Lán apod.
954. FUCHSOVÁ, Jiřina :
Třicet čtyři hodin. Václav
Havel in Los Angeles, český,
částečně i angl.text. Fotogr.
Bob Kiršner.
Los Angeles 1991. ca. 2o.oo

SLOVENSKÉ

DÉJINY

Ako sme kradli, Napísal kol. autorov
Bratislava, Bradlo 1991. 116 s.
Nákl. a cena neuvedené. — Brož.
Šesť slovenských novlnárov sprístupňuje čitatelem neklamné svědectvo
o tom, ako sa vysokopostavení straníckí funkcionáři v totalltnom systéme
obohacovali — bez ohladu na plat
né zákonv a morálku.
l/ýj^5

9952 DEÁK, Ladislav t
Hra o Slovensko /Slovensko
v politice Maďarska a Polska
v rokoch 1955-1959/. Brati
slava 1991.
vyjde

9955 KOVÁČ, Dušan a kol.
Růži Deklarácie. Martin
1991. 251 str, - Slovenské
polit.spektrum koncem 19.
stol, a zač.2o.stol. 18.00
9954 MARKUŠ, Jozef a kol.!
Slovensko ne přelomu tretieho
tisicročia. Bratislava 1991.
-Vývoj do r.2olo. Angl.a něm.
résumé
18.00
9955 MŽCHÝŘ, Jan :

Slovensko v československá.
P 1991. Dokumenty k událos
tem posl.73 let.
lo.oo

LITERÁRNÍ VÉDY
Bílek: Stnvilelé křídel
2. vydání rozebraného průvodce sou
časnou českou poezií posledních
dvaceti let.

9'944 ČEP, Jan /19o2-1974/:
Události a lidé. Výbor prací
vysílaných v RFE exilového
básníka a publicisty, který'
odešel po r.1948 a zemřel
v~Paříži. P 1991.
19.00
Předtím vyšlo:
9945 Dvojí domov.
16.00

895. ČPLÍK, Jan /1952, od r.1978
ve Skotsku/
Knihy za ohradou. Česká li
teratura v exilových naklada
telstvích 1971-1989. Úvodní
čáBt Igor Hájek.
P,Trizonia 1991. 42o str.Edice
českého jazyka a literatury,
kart.
2o.oo
894. FUČÍK. Bedřich /19oo-1984/:
Čtrnáctero zastavení, P 1992.
Ohlášené vydávání 6-ti svazko
vého díla B.F.,ředítele Melantrich8 - samizdat 1984. V 1.
51-6o vězněn, v exilu vyšla
kniha Sedmero zastavení -1981.
Čtrnáctero zastovsni
Souborenv vzpomínkových medailó
nů Čtrnáctero zaslavení zahaluje na
kladatelství Melnntrlch vydávání Šesllsvazkového díla' literárního kritika
a nakladatelů (v letech 1929—1939
ředitele nakladatelství' Melanlrlch).
Do české kultury se tak vrací osob
nost, která byla po 40 . let . umlčena.
S životními a uměleckými portréty
jeho „milovaných“ autorů '(naPÁ
V. Vančura, F. Tichý, J. Kolář) se
mohli čtenáři seznámit jen v sami
zdatovém vydání Rukopisy 1994.
Váz., cena cca

9946 GROSSMAN, Jan /1925/:
Analýzy. P 1991. Studie e
úvahy z pováleč.liter. 8
divadelní kritiky.
Vyjde
9947 HALASOVÁ, Dagmar :
EoHusIav Reynek /1892-1971/•
Brnoe - Osobitá práce o
křest.orient.grafikovi, bás
níku a překladateli. Barevné
reprodukce.
Vyjde

895. HAMAN, Aleš :

Seskí literatura po roce 1945.
Z ptačí perspektivy pro studen
ty
ročníků středních škol.
P 199o. I08 str. kart. 12.00
895. HLASY nad rukopisem Vaculíkova
Českého snáře. P 1991. 14o str.
- Svazek dopisů, kritických ohla-*
sů nad knihou Ludvíka Vaoulíks
od nejrůznějších autorů /m.j.
Jungmann, Havel. Machonin, Pithart, Kantůrkova, Trefulká. Ko
hout, Šimečka, Krizeová, Šimečka,
Škvorecký aj. kart.
15.00

LITERÁRNÍ VĚDA
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Hoziiūiier n kol.: Osská literatura po
roce 1945
Definitivní učebnice literatury pro
4. ročník SS, s možposlí využití na
vysokých Školách.
Hoznauer a kol.: Čítanka literatury
pro 4. ročník
Čítanka navazuje na učebnici česká
literatura. Obsahuje ukázky z děl
vybraných autorů (Kalnar,. Kundera,
Klíma uj.).
•
- KAREI. HVÍZDALA.
ČESKÉ ROZHOVORY VE SVÉTÉ
První čs. vydání souboru pronika
vých rozhovorů s našimi splsovaInll — |. Skvorecký, K. Kryl, |.
Hůlku.., — v exilu. Váz.
Předpokládaný měsíc do
dání: květen 92

994S JANKOVIČ, Milan :
Néáamozrejmost smyslu,
- Úvahami vznikl.v 1.1965l°9o se autor hlásí k odkazu
J.Mukařovského, v druhé části
analyzuje texty Haškova Švejka
a B.Hrabala.
Vyjde

9949.KLIMENT, Alexandr /1929 Turnov/:
Danny je náš. Sborník uspoř,
na počest 60.narozenin Josefa
Škvoreckého, kt.vyšel v sami
zdatu /příspěvky Vaculíka. Hav
la, Jungmanna, Kabeše, Klímy/.
Brno.
Vyjde

896. BTRŠLOVÁ, Květe :
Společansbví literatur německého
jazyka 1945-199o. Postupy a posta
vy, paraely a protiklady.
P 1991.,96 str. - Sedm kapitol o
liter.vývoji od přední germaniatky. kart.
12.00
O

— KVĚTOSLAV CHVAT1K
... ___
MELANCHOLIE A VZDOR
Cyklus 17 statí věnuje nevšední po
zornost českým originálním este
tickým koncepcím v literatuře
[K. Čapek), teorii kultury (K. Telge) a filozofií umění (J. Patočka-),
Brož.
Předpokládaný
měsíc dodání: duben 92
26
CHVAT1K, Květoslav
Pohledy nn českou literaturu z ptačí
perspektivy
A Praha, Pražská imaginace 1991.
170 s.
Pražská Imaginace. Sv. 176. — 1000
výt. —
Soubor studií o moderní české litera
tuře, kulturně politických úvah, kri
tických esejů a glos k Jednotlivým dí
lům české moderní prózy. Další čásll
tvoří portréty několika literárních
osobností, souhrnné přehledy četby
České literatury poslední doby z let
1988—89 psané pro mnichovský Ob
rys a posléze rozhovor o pražském
strukturallsmu.
IVANOV, Miroslav:
Zahrada života paní Betty
|aká byla ve skutečnosti Božena Něm
cová; kdo byli její rodiče'a přátelé,
Jaké bylo Její manželství, na tyto a
dplšf otázky odpovídá autor na zákla
dě studia deníků, korespondence a od
borných materiálů. Brož., 420 str. tex
tu, 24 str, čb. o 8 str. bar. přít., 5 kře
sel).

897. LEDERER, Jiří/1922-1983/ :
České rozhovory. 2.vyd.
/l.vyd.Index 1979/. Roz
hovory z let 1975-76 s řa
dou pronáší.spisovatelů,
Vaculík, Havel, Klíma,
Grušą, Kolář, Sidon aj.
15.00
898. MALÁ^GALEŘIE AUTORB.Předml.
Milog Pohorský. Liter.me
dailony Pavel Ko8etík,foto
VI.Opletal. P 1989. 392 str.
větší formát.véz.
19.00
- Na sklonku komunistické
éry vydaná kniha /Adlová,
Čejka, Černík, Florian, Ho
lub, Hrabal, Horníček, Loukotková, Nesv8dba, Pluhař,
Ptáčník, Říha, Styblová,
Šmahelová, Šotola aj.-Auto
ři z okruhu ČS.
899. MUKAŘOVSKÝ, Jan :
Přiklad poezie. K otázce
trvalé platnosti Máchova di
ls /181O-1829/. Praž.imag.
II7-I991. 76 etr.
lo.oo
Octavio Pbz;
Luk a iyra
Esej8 mexického básníka, Jenž se stal
duchovní autoritou celé Latinské
Ameriky.
y. _
Eseje, 808 sir.

900. PEŠAT, Zdeněk :
Jaroslav Seifert. Portréty.
P 1991. 238 str.jbibliogr.
14.00
901. PŘEHLED krajanského a emigrantského tisku za období
listopad-prosinec 1986. P,
Čs.zahr.ústav 1987. 3o str.
- Za komunistů vydaná práce,
strojopis A 4 určena tehdy
jen"pro služební potřebuj,'
kart.
I6.00

11

RAVIK, Slavomír :
KYHTBorovský. Fortrét bojov
níka. Praž .imaginace 142/91,
152 str,, foto. České charak
tery 1.
14.00

9o2

995o. ROTREKL, Zdeněk /192o,Brno/:
Skrytá tvář české literatury.
Brno. 244 str. - l.'vyd. 68
Publ,Toronto 1987- 28.00
9951 SCHEINPFLUG, Kare1/1869-1948/:
Můj švagr Karel Čapek.
Hradec Králové.
vyjde
9953 Staročeská kronika tak řeče
ného Dalimila. 2 díly. 122o
str, Praha 1988. K vyd.připr.
Jiří Daňhelka aj. oba 74.00
Slovník literatury a lite
rárních směru
Slovníková příručka pro 77—9. roč
ník základní školy a pro sludenly
SŠ n SOU
SV0B0DN1K, Jaromír:
Domácí zvěrolékař
Zkušený Odborník a zajímavě píšící
autor poradí, kdy, jak a čím léčit
čtvernohé domácí přátele, Jak roze
znat vážné onemocnění a kdy Je nutné
navštívit veterinární středisko, ale
1 Jak se zvířaty zacházet a v Jakých
podmínkách Je chovat, aby zůstala
zdravá. Váz., 280 str. textu, 50 II.
•

SALDOV ZÁPISNÍK 5
Soubor kritických stalí n polemik
z let 1932—33 sleduje především
tehdejší domácí scénu v oblasti
literární, kulturní 1 společenská.
Váz.
Předpokládaný
termín dodání: duben 92

Eia Sranková, Dušan Karpatský
ZRÁDNÉ PÍSMO
Rozšířený nápad redakce Literárních
loviu: vedle neanonymních ukázek
písma českých autorů minulosti l sou
časnosti, charakteristiky opřené o gralologlcký rozbor přináší knížka 1 ukáz
ky z díla, fotografii a stručný blograflcko-blbllograflcký přehled. Netra
diční doplněk dějin literatury pro kaž
dého. (150 stran)

9952

ŠŤASTNÝ. Radko :
Tajemství jména Dalimil.
Nejnovější pokus o identi
fikaci aut.nejst.čes.ver
šované kroniky.
Vyjde
Stále prodáváme:

9oJ. VEJVODA. Jiří a Ota NUTZ:
Káva u Kische. P 19917~?l3
str. - Ze setkání v kavárně
u Kische v Celetné, kde se
v sobotu odpoledne scházejí
literáti /zde Tigrid, Hanzelka-Zikmund, Rupnik, Smetanováj Svěrák, Goldsttlcker,
Selucky, zemř.Mucha aj./
ca.
14.00
VLADISLAV, Jen /1923/:
Pařížský’zápisník 1. První
svazek obsáhlého výboru
z publicistick^cinnosti
autora /od r.1981 ve Fran
cii/, pokračování Otevřené
ho deníku započatého ještě
ve vlssti. Kritika evrop
ské levice, Aragon, Sartre,
i česká liter.80.let, Pa
točka, V.Černý, J.Kolář,
Seifert aj.
Vrlt koutek fCoská exporlmentální
poezie)
Ob|evné svědectví o pozoruhodné li
terární aktivitě 60. let.
MĘ, 408 str.,. 158 Čb. a 41 dvojbar,
II.. váz.
2^ -

9o4. ZEMAN, Milan :
urv učebnici nebylo - pro
studenty J.ročníků SŠ. Dově
tek k výkladu meziválečné
české literatury. P 199o.
5° str.
6.00
945. ZEMANOVÁ. Dana /Best./
Čtení"bez cenzury /nejen/ pro
žáky 8.a 9.tříd základních
škol. 2 díly. P 199o. 1.174
str. 2.174 str, - Antologie
řady autorů dříve zakázaných.
Má vyjít i část J-oba 2o.oo

Die Prager Modeme

Erziihlungen, Gedíchte, (Manifeste
Mít einer Einleltung von Milan Kundera
Herxnisgegeben und mil eínem Nochwort
versehen vun Květoslav Chvatlk
Aus dem 'Bchechbchen uberselzt von Frunz :
Werfel, Franz Carl Weiskopf, Richard PietniAj
Reiner Kunze, Susanna Roth u.u.
Ehva 370 Seiten. Letnen.ca.OM4S,|
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FILOSOFIE
905. HAYEK, F.A.i
Právo, zákonodárství a
svoboda. Nový výklad li
berálních principů spravedl
nosti a politické ekonomie.
Ve 3
dílech.
2.díl: Fata morgána sociální
spravedlnosti. Z angl.Tomáš
Ježek. P 1991. 14o str.
2 díl kart.
12.oo
Prvý díl také k dostání.
9967 HAYEK
J,část Politický rád svobod
ného lidu
‘ 15.00
FILOZOFIE
G. W. F. Hegel:
ZÁKLADY FILOZOFIE PRÁVA
jedno z nejvýzňamhějších Hegelových
děl, které vycházív českém překladu
poprvé.
Filozofické knihovně — 352 s. — des
ky — orientační cena ...
MMASARYKŮV SBORNÍK VII.
1
T. G. MASARYK A NAŠE SOUČASNOST
Editoři Milan Macliovec, Petr Plthart,
Miloš Pojor
Kniha je věnována osobě a památce
T. G. Masaryka. Obsahuje vzpomínky
na našeho prvního prezidenta 11 stalí
různých autorů o jeho státnickém, flluzoflckóm, literárním, etickém a lid
ském odkazu a významu.
504 s. — česky — orient, cena 0/ť

Friedrich Nietzsche:
Nečasové úvahy I, II
Nečasové úvahy pronikavého němec
kého filozofa, jsou dílem mimořádně
kritickým vůči době 1 člověku, který
se podrobuje mínění většiny. , Nietz
sche ve svých úvahách míří na plyt
kou kulturu 1 katedrovou učenost.
Nietzsche se zde představuje jako
pedagog, estetik a básník. Překlad
1’. Kouba.
2 X 178 stran. Brožovaný výtisk 2 X
ty-

906. PALOUŠ, Radim /1924/:
Světóvěk neboli 1969* Hypo
téza o konci novověku, b8 o
konci celého eurověku a o po
čátku světoVěku. P 199o. 96
str. - Žák J.Patočky /doktor
ská práce o TGM, sign.Charty
77, nyní rektor ÚK/. lo.oo
Od autore předtím vyšlo:
907. K filozofii výchovy. 26o str.
15.00

PATOČKA, Jan:
tin jitou folii?
Výbor z Patočkových textů k čoekrt
olrtzco zahrnulo slavný esej Co Jsou
CeŠl?, lovaňské přednášky o podílu
Cech na středoevropských' dějinách
a několik drobnějších prací no Ujmu
filozofie českých dějin, Brož., 90 str.
laxlll

COMENIANA
© Jan Amos Komenský:
Informatorium školy mateřské
Vychází ke 400. Jubileu J. A. Komen
ského v původpím znění, se studiemi
dětského psychologa a historika. Kres
by Anna Kopecká. 144 str.,.váz, i?y^g

• Jan Amos Komenský:
Jedno nezbytné
— vědět, čeho je člověku skutečně
třeba V| životě 1 v smrti a po smrti.
Nový překlad, posledního spisku .vel
kého humanisty.
l/YJČE
88 str., váz.
• Jan Amos Komenský 1
Kancionál
Reprezentativní soubůr autorských
písní J. A. Komenského. Editor Olga
Sbttarl. 20Q str., váz.
l/ýV/JE
Jan Amos Komenský:
ŠŤASTIE NáRODA
(GENTIS FELICITAS]
Tento nevelký spis Je věnovaný problematlke úspěšnosti národa. Autor
v ňom vymedzuje pojem národa,
uvádza 18 podmlenok šťastia národa
ako ideál a konfrontuje ho so stavom
Uhorsko v 17. storočí. V zmysle svoje]
koncepcle „všenápravy“ světa sa zameríava na pozdvihnutle mravného a
duchovného života fudí. Obsah dlelka
Je podnes v mnohom aktuálny. Ide
o bibliofilské vydanle k 400. výročlu
narodenla J. A. Komenského.
64 s., F 155X285,

J»A.KOMENSKÝ
Robert Kallvodu:
Husitská epocha a J. A, Komenský
Významný český filozof a historik,
spjatý se surrealismem,'’ patří k, před
ním světovým, znalcům husitské Ideo
logie
Pocket prograln. "320 str.; kart. 1-0 ~

J.A.KOMENSKÝ
MUZ BOLESTI A NADĚJE

STmrnlk |n zmnňřnn ko <100. výročí nnvirtom |. A. Kmnnnskrtlu). jodnoltlvrt
kuplloly, zabývající bo Komenským
Jako osobnosti teologickou, filozofic
kou. pedagogickou, mfrotvornou 1 jako
tragickým symbolem pokořeného ná
roda a zachycující také jeho životní
osnily. sestavili uspořadatelé z pří
spěvku takových autorů, Jako je |an
Patočka. 1:111 Mllič Lochman, Miroslav
Hanuš, Pavel Floss, Olga Čapková,
Bohdan Kaňák, Vladimír Sakař, Milan
Mctyrtš a jiní.

947. PEŠKOVÁ, Jaroslava a Frant.
KOŽÍTT
V^icHni na jednom jevišti svě
ta. P 1991. 92 str.
J.A.Komenský. kart.
8.00
Josef Wolf:
JAN AMOS KOMENSK? — »
OSOBNOST DNESKA
Knížko vychází u příležitosti výročí
tohoto velikána našeho národa, je
nepostradatelnou pomůckou pro vše
chny, kdo se chtějí blíže seznámit se
všemi základními údaji života a díla
J. A. Komenského, zvláště pak pro
školy, studijní ústavy apod;
Vychází V lednu. Cena

ČÍNA
Mistr Čuang:
Vnitřní kapitoly
Klasická dílo Čínského taplsmu.(3. sfol.
př. n. 1.) v drobných příbězích a afdrlsmech formuluje myšlenky, Jež mi
mo Jiné ovlivnily 1 zen-buddhlsmus.

KALVODOVA, Uann:
Čínské divadlo
Hluboké znalosti n osobní zkušeností
autorky ilustrované unikátními foto
grnfleml, kresbami, citacemi z bor <
zasvěceným výkladem zprostředková
vají bohatou inspiraci čínským dlvail
lem. Váz., 3Q0 sir. textu, 20 bar., IIC
čb. foto, 78 kreseb.
O. Král:
Texty rozptýlené sinologle
Soubor esejů našeho významného
slnologa věnovaných Čínské literatu
ře, filozofii a umění. Knihu Je dopl
něna ukázkami textů a výtvarných
prací.
O. Král:

Úvod do čínské filozofie
Doplněno ukázkami tradičních čín
ských textů.

H3

TIBET
Čtrnáctý dalajláma;
Má zorně a má| lid
Autobiografie posledního tibetského
dalu (lámy přiblíží Tibet, jeho historii
i podivuhodnou atmosféru lamalštlckých kliišlerň a popíše setkání s mno
ha zajímavými osobnostmi. Brož., 320
sir. loxlu, 10 sir. čb., 8 sir. bar. pří I.,
3 mapky.

9o8. TOMÁŠ, Eduard :
Tejn? nauky Tibetu. Výňatky
z tibetských mystérií. Brno
199o* 12o atr. Ed.Třetí oko
1.
14.00

UMĚNÍ. KUNST, art
Umění
9974 CHALUPECKŤ, Jindřich:
Obhajoba umění. 1991. Výbor
z teoret.statí zakladatele
ekupiny 42 z lat 1954-48.
Od autora vyšlo v exilu a
nově v Praze:
9975 Na hranicích umění.199o.
2. vyd.
I6.00

9978. CHALUPECKÍ. J :
František Janoušek. Portrét
surrealisty.
vyjde
9976 FAURE. Elie :
Duch tvaru 1. Původně pá
tý svazek Dějin umění z r.
1928. samostatná filosof,
studie. Brno
vyjde
9977 HOCHMANOVÁ-BURIANOVÁ, Eva:
Zdeněk Burian, pravěk s
dobrodružství. -Vzpomínky
umělcovy dcery s reproduk
cemi. Praha 1992.
vyjde
KULTURNÍ historie
Antonín Matějček: Dějiny umění v ob
rysech
320 stran, váz.

S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI —
tak vycházela původní Erotická re
vue Jindřicha Štýrského, zábavnůslka
pro přátele surrealisty. Výběr zo tří
ročníjců doplnili editoři, členové
dnešní Surrealistické skupiny L. Šváb
a J. Eftenberger, o podobné počiny
mladších literátu a výtvarníků Jhn
názorově blízkých. (280 stran)

EKONOMIE. PODNIKÁNÍ
STATISTIKA
970. ČÍ8LA PRO KAŽDÉHO 1991.

Fřaha “Fedeřál.staťist.
úřad 1991. 571 etr. - Sta
tistické ročenka celé ČSFR,
obyvatelstvo, ekonomika,
porovnání ...
18.00
FALOYNA, Front i šek
Živnostenský zákon, stručný komen
tár
A Praha, PROSPEKTORŮM 1991. 144 s.
Náklad a cena neuvedeny. Váz.

19r

Živnostenský zákon upravuje podmín
ky živnostenské formy drobného a
středního podnikání, vymezuje živ
nosti, všeobecné a zvláštní podmínky
pro provozování živností, živnosten
ská oprávnění, druhy živností, způ
sobilost k provozování živnosti, povin
nosti podnikatele v jednotlivých dru
zích živností.

971. HARVET, Christine a Bili
SYKES':
Úspěch máte ve vlastních
rukách /Your Pursuit of
Profit/. Jak motivovat,
sebe i ostatní. Přel. M.
Bočánková a Dagmar Jírová.
P 199o. 222 str.
lo.oo
Od ministra financí :
972. KLAUS, Václav /1941/:
Ekonomická věda a ekonomická
reforma. Ststž, eseje.
P 1991.
váz.
17.00

973. KLAUS, Václav :
Nemám rád katastrofické
scénáře. Uspoř.L.Šneková.
Oabrave 1991. 18o str.
Úvahy, eseje, rozhovory.
15.00
Německy vyšlo na podzim 1991:
974. KLAUS Václav :
Signale aus dem Herzen Euro
pos. Ausgewáhlte Bdtrage zur
Gesellschafts-und Wirtschaftspolitik nach d.Wende.
Wiesbaden 1991. 2oo S.

975. KOMÁREK. Valtr :
■Ghřoíéná revoluce. Bratisla
va 1991. 168 str. - Quo vadie
ČSFR? Kniha známého prognosti
ka a poslance FS.váz. 18.00

14
976. SOROS, George :
Směnka na demokracii. Vze
stup a pád sovětského systé
mu. Přel.M.Petříček a I.
Chvatík. P 1991. 282 str.
- Americký finančník maďar
ského původu píše o událos
tech roku 1989.
I8.00
EKONOMIE
Svatopluk Tíkal:
EVROPA 92 (prohloubení západoevrop
ského integračního procesu)
Práce |e zaměřena t\a ne)novější vývo) Integračních procasCi v západní
Evropě, především v Evropských spo
lečenstvích, který zatím .nebyl — pro
tuto svou novost — zpracován.
144 s. — česky, anghsouhrn — orient.
cena

977. TKÁČ. Marián^:
Národ bez peňazi. Bratisla
va 1991. - Úvahy ministra
financí Slovenska. Vyjde
978. VÁCHA, Stanislav :
Cesta ke špičkovému podniku.
Praha 1991/92.Vyjde.ca.16,-

979. WERHAHH. Peter H/1913/:
Podnikatel. Jeho ekonomická
funkce a společenskopolitická zodpovědnost. Do češtiny
přel. Dalibor štys. Trier
1991. į8 str. Ordo socialis 8.
- Křesťanská studie pro laiky
vydaná v řadě jazyků.
9.80

BAÍA a podnikání
Baťa a podnikání
951. BAŤA, Tomáš :
Svec pro celý svět. Liter.
spolupr.Soňa Sinclairová.
'Z angį. P 1991. 2'18 str. a
2o příloh, váz.
24.00
952. NÁDVORNÍK, Jos. a kol.:
Baťa. Baťův systém řízení do
r.1959. Zpracováno aut.týmem
Baťovských pamětníků. P 1991.
152 str.
13.50

SPOLEČENSKÉ V^DY
SOCIOLOGIE

15

DEMOGRAFIE PRO NEDEMOCftAFY
Druhý sešit ediční Pády „Sociologlfckó jmjmoslovl" Obsahuje pře'hled základních demografických
pojmů sestavený z hlediska pbtřébstudentů a odborníků všech spo
lečenských věd a doplněný o.úzce
koresDondující sociologické pojmy.

Patric Kapferer:
ŠEPTANDA — NEIŠTARSI MEDIA
SVĚTA
Zajímavá a čtivá studie o ústně šíře
ných pověstech a různě pokroucených zprávách, tedy o tzv. fámách.
Autor vyšel ze studia tisku l z vlast
ního průzkumu. Sleduje, Jak se ně
která témata cyklicky vracejí a obí
hají svět. — Přeloženo z francouz
štiny, 240 str., asi
’ brož.
Jnn Keller:
ÚVOD DO SOCIOLOGIE
Původní vysokoškolská, .učebnice
seznamuje se základními katego
riemi moderní sociologické teorie
a 5 hlavními sníěry sociologického
myšlení. Vyjde v lednu 1992.
Miloslav Petru8ek:
VZPOURA VZDĚLANCŮ
Sociologické úvahy o kulturním
kapitálu, postmodernismu a Inte
lektuálech 20.‘ století.

9968 ŽENY v měnící se společnos
ti. Výzkum ženského světa
ns bázi kritic.srovnání sou
časných svět.trendů s naSÍ
sociální situací.
vyjde

SIGMUND FREUD
FREUD, Sigmund /1856-1939/:
Totem a tsbu. Vtip a jeho vztah
k nevědomí. Teoretická část.
Z němec.Ludvík Hošek. Doslov
Helena Vostradovská. P 1991.
181 str. kart.
16.00
Od Freuda vyšlo:
646. Vzpomínka z dětství Leonarda
da Vinci. 1991.2.vyd. 9.°°
946 0 člověku a kultuře. 199o.
444 str. I? textů.
19»oo
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9966 FREUD, S ;
Vybrané spisy 1. 2,vyd.
P 1991. 464 str. Předmluva
k uvodu do psychoanalýzy
váz.
C8. 19.00

SEXUALITA

O. Z. A. Haniah:
INTIMNÍ STUDIE
Zakladatel hnutí -Mazdaznan, které
sl položilo za cíl vzbudit zájem nejšlrší veřejnosti o vyšší otázky života,
přináší praktické návody k udržová
ní mladistvosti, k harmonickému
vztahu anozl mužem a ženou, k pří
pravě plánovaného rodičovství i předporodní výchově. Najdeme zde 1 lé- .
čebná a dleletlcká doporučení. Kniha
je určena všem, bez rozdílu věku,
kdo přemýšlejí o podstatě, původu
a smyslu života.
Předběžná cena
Moriia:
Světové dějiny sexuality (2. vyd.,
v NV 1.)
jeden z ojedinělých pokusů monogra
ficky zachytit formy a proměny se
xuálního života v dějinách. Bohatá
barevná a černobílá obvazová příloha.
— Váz.

ŘNIŽKY ZA BABKU
Jiří Nuąsbergor:
LOŽNICOVÁ HISTORIE
Kapitoly z dějin sexuality, — Do
zvíte se, jak se milovali lidé pod Ba
bylónskou věží, o střediscích staro
věké neřesti, Jimiž byly Sodoma a
Gomora, o tom, který císař byl kupllř^m, co obnášelo milostné čarování,
co Je francouzská nemoc a německá
neřest, Jak se vedla válka Jako mej
dan, kde se dají koupit Ženy na trhu
a spoustu dalších zajímavostí.
ESEJE, HISTORIE. FILOZOFIE
Ernst Cassiręr:
Filozofie symbolických forem
Základní dílo moderní estetiky, ana
lyzující symbol, mýtus, .umění, a ná
boženství, ale 1 jazyk a yěd.u, .Jako,
zvláštní rozměr lidského Života.
Est. knihovna, 512 sir., váz.
39/-

Fromm Erich:
Mít nebo být?
Kniha světoznámého filozofa a psy
chologa jo . manifestem za záchranu
ohrožené civilizace psychologickým a
společenským přetvořením každého
jedince. -— Brož.
7$/-

K. Hauzer:

Eplstemologická rukojeť
Autorem komentovaná osnova před
nášek zabývajících se problematikou
filozofického a vědeckého poznání ve
světla mentální průpravy.
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FOTOGRAFIE
KARÁSEK, Oldřich:

řOTOGRAFIE

Praha v proměnách světla

ANDĚL. Jaroslav — DUFEK, Antonín:
Fotografická podobizna minulého sto
letí v českých zemích
Fotografická publikace o portrétní
fotografii- v Cechách, na Morové o ve
Slezsku od daguerrotyple do začátku
století. Text se zabývá zpodobováním
člověka, vztahem fotografického a
malířského portrétu, sociálním aspek
tem fotografie. Váz., res. v angl. a
něm., 235 str. textu, 230 čb. foto.

Du JOdbchc Muxcum

KaSIčka František:
Karlův most

9979 JAN SAUDEK - Divadlo života.
Šest. D^FTrázková.
vyjde
- V Holandsku vyšla anglicky
obsáhlá vícebarevná publika
ce o J.S. Rotterdam 91»16o»°°

Publikace o historii a přítomnosti
slavného pražského mostu s galerií
Jedinečných plastik. Texty v němči
ně, angličtině a italštině jl předur
čují především pro zahraniční ná
vštěvníky Prahy. Barevné a černobílé
fotografie, ilustrace. — Váz. 3^-

Miloš Volíř. Jiří Žadina:
JAK SE FOTOGFRAFUJ1 ŽENY
Těžko, odpovídá známý fotograf novi
nář, klerý nahlíží do zákulisí ateliéru.
Seznamování s modelem, lypy a re
akce modelek, desítky zajímavostí
z techniky fotografie I historek skoro
anekdollckých, 100 fotoaklů, některé
oceněné 1 v zahraničí. (180 strun)

KašlČka František:
Procházka po pražských palácích
Kniha představuje celkem 40 paláců
Starého a Nového Města, Malé Stra
ny a Hradčan. Toxt německý a an
glický, černobílé a barevné fotogra
fie, mapy. — Váz.
^7"

PRAGENSIA

Dk Piflkwynnogc

Pragensia.
912. Abecední seznam pražských
ulic e PSČ a dodává čími pošta
mi. P 1991. 2o6 str.
15.00
PRAGENSIA
ČERNÝ, František a kol.:
Divadlo v Kotcích
Sborník sestavený z prací předních
divadelních a uměleckohlstorlckých
odborníků vypovídá’ nejen o historii
stálého městského divadla v Kotcích,
ale 1 o zájmech, zvycích a zábavách
Pražanů té doby. Je doplněn dobovými
Ilustracemi a obsáhlým německým re
sumé. Váz., 480 str., 48 čb. foto, 8 str.
bar. příl.
Doležalovi Jiří a Ivan, Burian Jiří:
Štaré Město pražské
Tematický obrazový průvodce po Sta
rém Měptě, určený především zahra
ničním návštěvníkům Prahy. Textová
část o popisky k fotografiím Jsou
v německém n anglickém jazyce. —
Váz.

Dárková obrazová publikace zachycu
je Prahu v neopakovatelných! světel
ných proměnách — od úsvitu do noci,
od Jara ďo zimy. Kromě české verze
vyjde 1 německá a anglická, která bu
dou přizpůsobeny zahraničnímu čte
náři — rozšířením snímků staré Pra
hy v obrazové Části, ale 1 ve výběru
citací. 3. vyd., váz;, 30 str. textu, 130
par. foto.

Du JĎdhchc R«th»u<

KUDELA. Jiří - PŘIKRYLOVÁ, Miro
slava:
Ztracené město (Pražské ghetto ve fo
tografiích)

Základ knihy o pražském ghettu tvoří
historické snímky z druhé pol. 19.
stol.; vypovídající o osudech domů a
Jejich majitelů, dnes už neexistujícího
města. Úvod a vysvětí, v češ., angl.
a něm. verzi, váz., 200 str. vč. 150 čb.
foto.

J. Maoht, V. Sadek, J. Sedlnová — PRAGUE
GHETTO — angl.
J. Macht, V. Sadek, J. Sedlnová — DAS
PRAGER GHETTO — něm.
PEjCOCH-RAVIK, Slavomír — STECKER, Martin:
Pražské kostely

Malá dárková publikace o nejhodnolnějších a nejzajlmavějších Interiérech
a exteriérech pražských kostelů.
Úvodní text 1 komentáře doprovázejí
snímky, zachycující pražskou církevní
architekturu od románských rotund
až po stavby gotické a barokní. V němj
a angl, Brož., 20Ó str. vč. 110 bar. fo
to.

17
915. FOLGÁR, László 9 SIMKÓ, G:
Průvodce pražskými hospo
dami. 1991.
ll.oo
Jan ROYT:
Kam v Praze
Krásná
reprezentativní
obrazová
publikace o Praze sleduje známé
pražské pamětihodnosti kolem Krá
lovské cesty, ale zavede čtenáře 1 do
blízkého okolí Prahy. Text Jana Royta Je publikován ve čtyřech Jazycích
(C., A„ I., N.J. 120 barevných nových
pohledů na Prahu Je dílem' Jiřího
Cajsky a Milana Susta. Vhodné pro
cizince. — 80 str., velký formát,
ražená plátěná vazba s přebalem,

NAUČNÉ SLOVNÍKY
Yves Rernard. Jean-Claudg Julii:.
EKONOMICKÝ A FINANCNÝ SLOV
NÍK
Obsahuje stručný, přitom vyčerpávajúcl výklad takmer 1000 pojmov z ob
lasti financlí, daní, soclálnej politiky,
ekonómie, bankovníctva, peftažného
a kapitálového trhu, účtovníclva, Sta
tistiky, hospodářského a flnánčného
práva,. zahranlčného obchodu. Slov
ník uvádza pojmy aj v angličtině,
írancúzštlne, němčině a španlelčlne.
Je určený pracovníkom flnančných
Inštltúcll, bánk, zahranlčnoobchodných a hospodářských organizáclf,
vedeckovýskumným pracovníkom, učlteíom a študentem vysokých škůl a
stikromným podnlkatelotn.
Vlaž., 20 000 výt.
2 ENCYKLOPEDIE
Československý ihqlugick?
SLOVNÍK XX. STOLETÍ
Připravil kol. pracovníků Encyklope
dického Institutu ČSAV
Slovník shrnuje v abecedně řazených
heslech základní životopisné údnjo
o významných a pozoruhodných po
stavách, našich moderních dějin, a
to ze všech oblnsií lidské činnosti:
od politiky a národního hospodářslvf přes vědu a umění nž po spurt.
Doplhu|e a koriguje hesla Malé čnskosloveiišllé
eňcýklopndln
Į Acade
mia 1985) n přináší přehledné bio
grafie osobností,

g.

GEOGRAFICKÝ M1ST0PISNÝ SLOV
NÍK
’
Připravil kol. autorů Encyklopedic
kého institutu ČSAV
Geografický místoplsný slovník ob
sahuje 9200 hesel, 228z doprovodných
map a labulky správního členění.
Zahrnuje hesla států, závislých úze
mí, vybraných správních Jednotek,
měst i fyzlckogeograflckých objektů
z celého světa. Geografický obsah
výběrově doplňují Informace z his
torie, archeologie, architektury, et
nografie, ochrany přírody a mnohé
další zajímavosti. Více prostoru bylo
ponecháno pro hesla z ČSFR, aktua
lizovaná o údaje ze sčítání obyvatel
stva 1991.
416 s. — 228 hiap — orient. cena

5*),-

SLOVNÍK PŘÍRODNÍCH VEU
Připravil kol. autorů Encyklopedic
kého Institutu ČSAV
Dílo obsahuje 16 500 hesel, z toho
15 000 hesel věcných a 1500 hesel
biografických, jeho součástí jsou la
bulky a množství ilustrací. Koncen
truje základní Iníormace ze všech
oborů přírodních věd a hesla z ma
tematiky a dalších oborů, které s pří
rodními vědami jakýmkoliv způsobem
souvisejí. Jsou uvedeny biografie
světově významných vědců a všech
nositelů Nobelových cen a také vě
decké společnosti a časopisy, které
významným způsobem ovlivnily vý
voj přírodovědného poznání. Slovník
je určen nejšlršímu okruhu čtenářů.
1048 s. — obr. a tab. v textu —
orient, pěna

ANGLIČTINA
Břetislav Kroulík, Barbora Kroulíko_YÍL Anglicko-český slovník idiomů
370 stran, váz.

9984 PASSWORD. Anglický výkladový
slovník 3 českými ekvivalenty.
English Dictionary for Speakers
of Czech. Přel.Jer.Vácha.l.vyd.
P, MF-Kernerman 1991- 672 str.
- 5o ooo hesel, fonetické pře
pisy, překlady, využití.
- Based upon Chambers Consise
Usage Dictionary, váz.
56.oo
Stručná mluvnice angličtiny. Zprnc.
I.lbuše Pušková, Libuše Bubeníkově,
Jan Caha. 6. oprav, vyd.

Praha, Academia 1991. 304 s.
20 000 výt. — Váz.

jį'
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FRANCOUZŠTINA
VELKÝ FRANCOUZSKO-CESKÝ SLOV
NlK, DÍL I, II, III
K vydání připravili' Václav Kolář,
Václav Vlasák, Vladimír Hořejší, Jo
sef Neumann, 2. oprav, a rož. vydání
Druhé vydání největšího Irancouzsko-Českého slovníku přináší 80 000
hesel ze současné slovní zásoby fran
couzštiny.
Díl 1 IA-K) — 630 s. — orient, ce-

VLr
DII

H

IL—Z1

— 836 s. — orient.

42/-

Dll, 111 (dodatky| — 304 s. — orient.

NĚMČINA
9983 KORMENDY, Viliam :
Německo-český slovník marketin
gových výrazů. Bratislava 1991
78 str. kart.
12.00

V ROCE 1992 VYJDE:
o Arabština pro Cechy L

Ifaiá encyklopedie Islámu
Arabsko-česká konverzace
Sýrie
Arabské pohádky

SLOVNÍKY
PbvbI Andrik:
PŘEKLADOVÝ STOMATOLOGICKÝ
SLOVNlK SLOVENSKO-CESKO-RUSKO-ANGLICKO-NEM ECI<O-FRANC0ZSKO-SPANIELSKO-MAĎARSKÝ
Specializovaný slovník zahrnujúcl nlelen stomatologicko lermlnológlu, ale
a) základné výrazy z odboru všeobec
ného lékárstva a prírodných vied.
Skládá sa z dvoch častí: slovníkovsj,
ktorá obsahuje přibližné 16 000 hesiel
a abecedne usporiadanej regístrovel
častí z každého Jazyka.
nQ
320 s., F 170X240,
Z//'

JAZYKOVĚDA
949. JAKOBSON, Roman OsipoviS
71896 v Moskvé, 1982 Boston/
Lingvistická poetika. Brati
slava I99I. 28o str. - Mélo
vyjít jiz v r.197o.ca 18.00

učebnice. Čeština
SLOVENŠTINA
948. contortiovĄ. Helena :
Seznam neifrekventovenŽjších českých sloveB s ozna
čením vidu, frekvence, Tel
ce a s příklady. 2.přepr.
vyd. Praha 1991. 112 str.
Skripta FF.
11.oo
Kešťák: Mluvnice a pravopis
I. díl
Obecné poučení o jazyce, základy
mluvnice a pravopisu, tvarosloví,
skladby. Určeno pro 5.-6. ročník Zš.

95o. KOUŠOVÁ, Noeml ;
SoíiFóy*s pravopisem. P 1991.
119 str.
lo.oo
Milan Majtán, Jana Skládaná:
PRAMENE K DĚJINÁM SLOVENČINY
Pramenná základfta Historického slovníka slovenského Jazyka ukazuje kul
tivované podobu slovenského Jazyka
zo 16.—18. storočla.
Vlaž, 800 s.,-24 obr., 800 výt.
Novotný: Mluvnice češtiny pru střed
ní Školy
Mluvnice navozující mi volltó Irndlce
dřívějších mluvnic Gobiiunrových e
Erllovych. Jo určena žákům střed
ních odborných škol a gymnázií.

Novntný: Mluvnická, pravopisná
stylistická cvičeni (s klíčem)
Cvičebnice pro slřední Školy.

a

Nezkusil: Ovnd do světa literatury
Vyjde ve 4 sešitech pro žáky 7. ročPatrik OUReDNIK:
Smírbuch jazyka českého
Argot? Slang? žargon? Hantýrka?
Cílem šmírbuchu bylo shromáždit
v širším záběru dostatečné množství
materiálu a poukázat na barvitost a
vtip ..nekonvenční češtiny“, její mno
hotvárnost a prolnavost. Výsledkem
je slovník česko-argotlcký.
Rétorika
Učebnice pro žáky 8. a 9. ročníků,
SŠ, SOU a rodiče. Obsahu|e popu
lární výklad postihující důležitost ře
čové komunikace, umět říkat ano, ne,
výchovu k asertlvllě.
Styblík:
Stručná
ZŠ
Styblík:
čení k
jímo"

Mluvnice se nebojíme
mluvnice pro 5.-9. ročníky

Mluvnická a pravopisná cvi
učebnici „Mluvnice se nobo-
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VÝRAZY SLOVESNÉ. SLOVNÍK ČES
KÉ FRAZEOLOGIE A IDIOMATIKY
Zpracovali František Čermák. Jiří
Hronek a kol.
Třetí svazek díla je tak jako jeho
ostatní svazky relativně samostatnou
součástí komplexního lextkografického popisu frazeologie a idiomatlky
českého jazyka. Svým explicitním a
systematickým popisem není jen od
bornou prací, ale í praktickou ořiručkou.
960 s. — česky — orient, cena

R&ZNE. varia.
MIMO EDICE
niCOVSKÝ, Radvan:
Ta|emství písma
Zajímavé čtení o tom, co se může
grafolog dozvědět při seriózním roz
boru písma o pisateli a další zvlášl-

9969 ŽIVNÝ, P :
Co může říci písmo. Vyjde
Grafologie

PIVO A JINÉ
Pavel Benedikt;
CTENt o pivu
Knížka o výrobě a pltí piva v Cechách
— Pivo v nejstarších civilizacích a
u starých Slovanů, čtení o hospodách,
šancích a krčmách, staropražské hos
půdky, básníci o pivu, z čeho.se pilo
pivo, kuchařské recepty s pivem, pivo
v říši pověr, Jak se vyrábělo postaru
— to jsou názvy některých: kapitol
tohoto titulu.
Vlastimil Vondruška: Etudy o staro
českém pivu
80 stran, brož.
Vlastimil Vondruška: Katovny a muČírny
48 stran, brož.

KRYPTOZOOLOGIE
Jaroslav Mareš:
OBLUDY, PRISERY A OBYČEJNÁ
ZVÍŘATA
Současný stav bádání v oboru kryptozoologle, tj. oboru, který se zabývá
možností výskytu neznámých zvířat.
Autor velmi korektně Informuje o vý
skytu např. yetiho, seskeče, nessi a
dalších. Uvádí 1 případy již vyřeše
né, prokázané omyly 1 podvody. Zají
mavé téma je takto Souhrnně zpra
cováno v češtině poprvé.

Josef Rodr:
LONGMARK KOUZELNÍK
Zpověď legendárního českého mága
n iluzionistech pravých a nepravých,
o vlastní cestě kolem světa, o gulllverské a kapitánské úloze mezi 1111putány... Kouzelnické návody a tri
ky, kuriózní fotografie. (230 stran)

SPORT
Hladík Roman, Petrus Tomáš:
Kung-Fu Siu-Lum
Publikace Se základními údaji o způ
sobu výuky bojového a sebeobranného umění Kung-Fu, které vzniklo a vy
víjelo se ve staré Ctně. ‘Autor je jed
ním z našich mistrů tohoto sportu,
který ho měl možnost studovat dlou
há léta v Mongolsku u čínského mis
tra. Obrazová dokumentace. — Brož.

'/Z/Kovářík Stanislav, Bohumínský
David:
Taekwon-Do
Publikace o korejském .bojovém umě
ní, která pomůže každému zájemci ve
zdokonalování techniky tohoto spor
tu. Zárukou a garantem její kvality
je mistr Hwang Ho Yong, Jeden z nej
uznávanějších toekwondistů na světě.
Doplněno názornou obrazovou doku
mentací. — Broži
__

PÍSNĚ

'

• Svatopluk Karásek:
V nebi je trůn
Soubor písňových' textů. Koprodukce
s Evropským kulturním klubem.
48 str., váz.
Moiirvc, Posová: Zpěvník lidových
písní pro 1. stupeň Z§
Určeno pro 1.—4. ročníky ZS s mož
ností využití 1 na vyšším stupni

VYNÁLEZCI
František Dudek: Podnikatelé a vyná
lezci
80 stran, brož.

TURISTIKA. PR&VODCI
LEXIKON turistických zajímavostí A-Z.
Průvodce na cesty. Cechy-Morava-Slezsko
Aut.: Jiří Honedl a.j. Praha 199o. 3.
dopl.vyd. 583 str. váz.
2o.oo

LITERATŪRA FAKTO

DODATKY K HISTORII
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HISTORIE
Otto Urban; České a slovenské dějiny
do roku 1918
320 stran, váž.
Sylvia Craneová: Československo —
kovadlina studené války
240 stran, brož.
JOrg K. Hoensch: Přemysl Otakar II.
300 stran, váz.
Jiří .Spňváček; Jan Lucemburský
700 stran, váz.
Václav Veber: Stalin
240 stran, brož.
Stanislav Segert; Starověké dějiny
Židů
’ ’
240 stran, váz.
Josef Wolf: Člověk a jeho pradějlny
420 stran, váz.
Josef Gelmi: Papežové
450 stran, váz.
Pražský sborník historický XXIV. Šest.
V. Ledvinka a red. rada, res. přel.
Uršula Sedmldubská. - >
Praha, Panorama pro Archív hl.
ni. Prahy, 1991. 216 s., 16 s. obr.
prii.
Nákl. a cena neuvedeny. Váz.
Sborník je věnován převážně starším
obdobím pražských dějin, jako např.
úvodní sludle Rada Starého Města
pražského v letech 1650—1715 sledu
je, správní systém daného období
v hlavním z pražských měst. Oblasti
hospodářských dějin se věnuje práce
Zásobování Prahy obilím v 18. století
ve světle Tereziánského katastru. Dvě
práce se zabývají pražským místopi
sem — starým ŽIžkovem a Novým
Městem pražským.

LITERATURA PAKTU, ŽIVOTOPISY,
VZPOMÍNKY
Annie Glrardotová: Žít pro lásku
80 stran, brož.
Jacques Bergier, Louis Pauwels: Věčný
Člověk
200 síran, brož.
Václav Pavel Borovička: Atentáty, kte
ré měly změnit svět L, II.
730 síran, brož.
Václav Pavel Borovička: Vraždy ve
.státním zá|mu
360 síran, brož.
Václav Pavel Borovička: Vyzvědnčí
z Tel Avivu
•ISO síran, brož.
Karel Ladislav Kukla: Pražské lmhno
290 síran, váz.
Erich Daniken: Setba z vesmíru
13U stran, brož.

KUCHAŘKY

9982■ŠEJBALOVÁ, Jiřina
Opět varime na chatě. P 1991.
Malá knížka se vzpomínkami her
ců /Lukavský, Fabiánoyá, Hrušínský, Filipovský aj./ 5«oo
Eugenlusz Wirkowskl:
ŽIDOVSKÁ KUCHYŇA
Jedinečná kuchárska kniha, prvá
svojho druhu na našom knlžnom
trhu, obsahuje základný receptář ty
pických židovských' jedál a poskytu
je ínformácle o židovských svlatkoch,
ako aj o rituálně člstej úpravě po
travin. Obsahuje takmer 200 zaujímavých, lnšplrujůcích a lákavých receptov na přípravu rybacích Specia
lit, pollevok, pokrmov zo strukovín,
zeleniny a obilnin, jedál z baraníny
a jahňaclny, recepty na přípravu
múčníkov a pod. Súčasťou knihy je
bohatý farebný obrazový materiál.
Vlaž., 30 000 výt.
2.6"

9981 JÁNSKÝ, Petr :
Kdo Je kdo v Chebu 91. Kul
tura, politika, průmysl,
služby, školství aj.
5»oo
Stadt Cheb /Eger/,Westbóhmen.
OSTATNÍ PRŮVODCE
HRADY A ZÁMKY — Cechy, Morava,
Slezsko
JESENÍKY
OLOMOUCKO A MALÁ HANÁ
B. Balcar, J. Žlegi:
BAVORSKÁ ŠUMAVA
Publikace přináší čtenářl-turistovi
celkovou orientaci v regionu ba
vorské části Šumavy. Barevná pu
blikace obsahuje plány a popisky
všech turistických oblastí, místo
pisy 111 bavorských obcí a měst,
přináší pohled na bavorskou kul-,
turu, obyčeje a tradice. Je doplně
na a zpestřena 50 barevnými foto
grafiemi. Vazba brož., 250 stran,
doporučená prodejní cena
/ý /-

CIZOJAZYCNÉ PRŮVODCE
PRAGUE CASTLE — angį.
EL CASTILLO DE PRAGA — Span.
LE CHATEAU DE PRAGUE — franc.
PRAHA — Japonsky
PRAGA — špan.
BRNO — něm.
ŠUMAVA UND SODBOHMEN — něm.
BURGEN UNb SCHLOSSER — něm.

