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Čs.kulturní klub pro audiovizi?

Zamyšlení k prvnímu výročí existence.
Lie Německého institutu pro hospodářské bádání /DTW/ žilo na území
BRD v roce 1979 24 202 Čechoslováků, t.j. těch "občanů ČSSR", kteří
dosud nezískali německé občanství. Poněvadž od hlavní exilové vlny
1968/69 uplynulo více let, než je k vyřízení občanství BRD zapotřeDí,
dá se předpokládat, že počet osob jazykově a kulturně spjatých s Čes
koslovenskem je několikanásobně vyšší. Tento vzrůst české a slovenské
menšiny přináší sebou mimo posílení čs. kulturního života v zahraničí
/ne př. udržení exilového tisku, vznik nových periodik, nakladatelská
činnost a šíření literatury, kterou není možné vydávat v ČSSR/ i ne
oficiální kulturní spojení západu s Československem.
Staré čínské přísloví praví? že jediný obraz řekne více než tisíc slov*
Je zřejmé, že film a audiovizuální media skýtají mnohem větší možnosti
vyjádření a šíření než tradiční komunikační prostředky. Je těžké něko
ho přesvědčit o krásách Frahy(nebo si utvořit představu o 2. světové
válce, chybí-li obrazová dokumentace či filmové zpravodajství.
Proč dosud nebylo možné film a videozáznam mezi Čechy a Slováky Žijí
cími na zápsdě v kulturní oblasti více uplatnit je dáno náročnější
podstatou věci. Při srovnání nákladů na tisk knih či časopis} & náklady
na kopírování a rozmnožování filmových kopií a videokazet, dá se dojít
k závěru, že audiovizuální záznamy se zatím dají uplatnit jen pro před-*
vědění obecenstvu.
Počátky vytváření a předvádění audiovizuálních programů,čs. publiku
spadají již do roku 1975- Při natáčení dokumentárních filmů Super 8
v barvě a se zvukem byly náměty čerpány z kulturního života krajanů
v Mnichově. Při předvádění film} se jako nejplodnější ukázale spolu
práce s Českým ústředním svazem řízeným redaktorem Milošem Svobodou,
který lafco vvóavatel listu Národní politika měl i nejlepší možnost pro-*
pagace a tím' zajištění návštěvnosti. Odezva těchto, tehdy ještě nepravidelnýcl}, filmových večerů u krajanského obecenstva byla značná a
vedla k úvaze o zřízení instituce, která by filmové programy uváděla
zcela pravidelně. Dosud skromně natáčené dokumenty o životě krajanů
ani Super 8 -kopie vlastivědných filmů opatřované z ČSSR nemohly k to—muto cíli postačit. Byly přoto navázány kontakty s filmovými sběrateli,
filmovými archivy a založen vlastní filmový archiv, který dnes již ob»«
huje na desítky filmů celovečerních stejně jako krátkých. Těžiště sbě
ratelství bylo především v hraných filmech čs. kinematografie do zná
rodnění v roce 1945, filmech dokumentárních, zčásti i naučných.

F založení Čs. kulturního klubu pro audiovizi /původní název byl AudioVičěo-Kulturclub/ došlo dne !?• srpna I979 v^kultumím sále koleje
Pauliným v mnichovské bohémské čtvrti Schwabing. Účelem klubové činnosti
je pravidelné provozování filmových představení pro čs. krajany a čás
tečně i pro německé zájemce /pokud se jedná programy s podtitulky či
verze v němčině/ a všeobecné šíření české a slovenské kultury v zahra
ničí. Od doby svého vzniku,s výjimkou prázdninových přestávek,jsou
filmová představení v Paulinu pořádána v liché pátky v měsíci /t.j»
první, třetí event, i pátý/.
ITa rozdíl od jiných krajanských spolků s převážně sociální motivací
/styk lidí jako duševní therapie/ staly se filmové večery za krátkou
dobu dostaveníčkem především mladších příslušníků čs. emigrace do
rostlých a již pevně.stojících v životě BRD. Tento zájem je vysvětli
telný přirozenou touhou po poznání té vlasti, která přes znalost mateř
ského, jazyka, vyprávění starších či zpráv z tisku přece jen zůstává
někdejším lgtiletým a mladším emigrantům skryta. Potěšující na filmo
vých programech je také to, že po skončení promítání většina přítomných
zůstává, aby si v přátelské diskuzi vyměnila názory nejen k tématu fil
mu, ale i k jiným aktuálním otázkám.

V září tohoto roku'zahajuje'Čs. kulturní klub pro audiovizi druhý rok
své činnosti filmem ee symbolickým názvem Spřízněni"volbou, viz pro
gram. Přes nedostatek finančních prostředků vstupuje klub do tohoto
dalšího období programově mnohem lépe připraven /kromě 16mm filmových
kopií je pro rok 1981 již připravováno promítání kopií formátu 35mm/
a po stránce technické i vybaven. V pláriu je ustavení dalších klubo
vých organizací v Německu, rozšíření spolupráce s čs. krajany mimo
BRD a v kooperaci s dalšími kulturními tvůrci a podnikateli vydávání
tištěného zpravodaje asi stejného rozsahu jako je tento sešit.
Věříme, že filmový program, který se Vám dnes, vážení krajané, dostává
do rukou vzbudí zaslouženou pozornost, že si termíny představení za
znamenáte do svého kalendáře azže se s Vámi jako našimi diváky setkáme
na některém z pátečních filmových večerů.
Rostislav A. W. Netopil

Pro všechny milovníky vtipného českého slova, pohádek, písniček
a hezkých melodií máme připraven bohatý výběr nahrávek na HIFI '
kompaktních kazetách C60 /2x3O min./ za jednotnou cenu Dl! 13,/vč. poštovného/.
Seznam kazet na požádání zašle a objednávky přijímá »

Tng. V. Nališ, Postfach 1602, D-8990 Lindau/B.

Na stejné adrese je možno objednat také právě dokončený zpěvníček
" 50 LET ČESLE DECHOVKY ". Zpěvníček obsahuje texty k 70-ti nej
známějším lidovkám a stojí DM 10,- /vč. poštovného/.
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Program v září 1980

Programm im September I98O

PAULINU?.? - Schwabing, Rambergstr.6

Pátek dne 5.9. v I9 hod. 30

Freitag am 5.9. um 19 Uhr 30

Spřízněni volbou
/l 9 68/
Film režizéra Karla Vachka je
kronikou akcí pražských reform
ních politik! v březnu I968.Za
chycuje pád Antonína Novotného
z funkce prezidenta republiky a
volbu generála Svobody hlavou
státu. Kamera sleduje ve vyčer
pávající míře reformisty na ve
řejných shromážděních, při sou
kromých setkáních i interních
diskuzích. Originální česká zvu
ková verze je doplněna německými
podtitulky.

Die V.'ahlverwandschaften /1968/
Der Film des tschechoslowakischen
Regisseurs Karel Vachek ist eine Kro
nik uber die Aktionen der Prager Reforrapolitiker im Mar z 1968. Er beginnt
mit Novotnys sturz und endet mit der
Wahl Svobodas zum Staatsprasidenten.
Die Prager Reformpolitiker kommen ausfuhrlich zum.Wort. Die Kamera beobach^
tet šie bei offentlichen Auftritten,
privaten Treffen und internen Diskussionen. Der Film láuft in der tschechischen Originalfassung mit deutschen
Untertiteln.

Pátek dne I9.9. v 19 hod. 30

Freitag am I9.9. um 19 Uhr 30

Černý Petr /1963/
Režie: T’iloš Forman
Kamera; Jan Němeček
Hrají: Ladislav Jakim, Pavla
Martinková, Jan Vos trčil
Film pozoruje život mladých li
dí očima lyti-letého Petra,
který se začíná učit v jedné
samoobsluze. Zkušenosti, kte
ré Petr v zaměstnání, s rodi
či získává a problémy, které
pro něj setkání s jeho vrstev
níky, především s Pavlou, při
koupání, při tanci vznikají
jsou pro mladé lidi typické.'.
7'iloš Forman svým prvním hra
ným filmem si vydobyl l.cenu
ne filmovém festivalu v Locarnu.

Der Schwarze Peter /1963/
Regie: Miloš Forman
Kamera; Jan Němeček
Darsteller: Ladislav Jakim, Pavla
Martinková, Jan Vos trčil
Der Film betrachtet dns Leben junger
Menschen mit cen Augen des lyjahrigen
Peters, der yerade seine Lernzeit in
einem Selbstbedíenungsladen begonnen
hat. Die Erfahrungen, die Peter im
Beruf, in der Familie macht und die
Probléme, die f’ir F*»ier bei der Begegnung mit gleich.l 1 r?-jen , vor alien)
aber mit
icir. Badui und beim
Tanz entstehen, air.d wohl typisch fur
junge Kenscbm. “ilcš Forman hat I964
mit seinem crrU-r. 'rí^lfilm den 1.
Preis der I e' * ■ r j e', e in Locarno errungen.

Klubový program promítáním
filmu ještě zdaleka nekončí,
ale pokračuje v přátelském
• ořezaní, diskuzí formou "kme..vthc stolu", případně i zpěf-m při kytaře a tanci při
isccthece.
Těšíme se iia Vaši účast!

Das Programs ‘ ■. ■ \
čem Filmabspielen grundsátzlí' h nicht, sondem wird
mit einer frohl.chen Tiskussionssitzung, einer Art "Stammtisch" , event,
mit Gesar.g bei litarre und Tanz bei
Discc-2'osíc fortgesetzt.
Wir freoer. uns auf Ihre Teilnahme!

Programm jm Cktober 1980

Programy řfjnu 1980

PAULINU?.' - Schwabing, Ranibergstr. 6

pětek dne 3.10. v I9.3C hod.
Právě zapínáme /1946/

Režie; Vladimír Slavinsky
Kamera; Josef Střecha
Kraji; Jindřich Plachta, Jaroslav Marvan, Méda Valentová, Josef Kotapiš, Eman Fiala, Jaroslav Stercl, Rudolf Deyl ml. a další
Veselohra ze života poutových artisti a trhovců patřící k jedněm z nej
lepších svého žánru z čs. poválečné filmové tvorby.

Pátek dne 17.10. v 19.30 hod.
Mikoláš Aleš /I95I/

Režie; Václav Krška
Scénář; Jan Poš
Hrají: Karel Eoger, Dana Medřická, Vladimír Ráž, Eduard Kohout a další
Film natočený k stoletému výročí malířova narození ve spolupráci s Al
šovým zetěm Ér. Emanuelem Svobodou vypráví o jeho osudech po příchodu
do Prahy v roce 1874 až do roku 186á. Aleš, bouřlivý vlastenec, jako
student spolu s jedním svým kolegou doslova vynesl profesora Y/oltmanna
pro jeho podceňování české kultury a umění z posluchárny. Alšův tem
perament byl i příčinou roztržky s uměleckou komisí Národního divadla.
Avšak ani s vlasteneckými kruhy reprezentovanými Dr. Riegrem nejsou
Alšovy vztahy bez třenic. Film předvádí jak prostředí pražské malířské
akademie tak i přátelství mladé bohémy. Alšovo vyznání•"Nechci prospěti umění, chci svým uměním prospěti vlasti" by mělo byt vyzvou všem
českým a slovenským tvůrcům, doma i v zahraničí, kde mnohdy malost, zá
vist a společkaření jsou ke škodě společné věci....

Pátek 31.1C v I9.3O hod.
Výlet do Československa /2/
Po neočekávaném úspěchu večera s pořadem výlet co československá /!/
věnovaným Praze a zakončeným spontánním zpěvem českých písní s kytarcvým doprovodem jsou do druhého večera zařazeny filmové dokumentace o
dalších českých, moravských a slovenských městech. Protože archivní
možnosti převyšují náplň jednoho filmového programu, je možné vybrat
filmovou dokumentaci na zvláštní přání.

Důležité upozornění
Dne 11.?. I9PC byle u Vereinsregister provedena změna názvu klubu
z "Audio-video-Kulturclub e.V." na Tschechoslowakischer Kulturclub fur
Auciovision e.V.". Původní klub měl dle svých stanov podporovat přede
vším AV-media na vzdělávacím a uměleckém poli bez ohledu povolání ne 00
politických, náboženských a jiných hledisek s ohledem na mezinárodní a
sociální dorozumění, poněvadž však již od svého vzniku dne 17. srpna
1979 tylo zřejmé, že se jedná o organizaci krajanů z Československa s
vyhraň ér.ya cílem šíření české a slovenské kulturv mimo domov, bylo při
•ypí'aYv -,3txn9v /otázky veřejné prospěšnosti, finanční úřad/
Proveceno jejich doplněni a změna názvu. 3clhze‘v Paulinu čne l

Tel. 670 91 59
Program y listopadu 1980

Programm jm November 19^0

PAULINUI' - Schwabing, Rambergstr.6

Pátek dne 7.11. v 19.30 hod.
Paklíč /1944/

Režie: Miroslav Cikán
Kamera: Václav Hanuš
Hrají: Oldřich Nový, Jiřina Steimarová, Jarosla1 Marvan, Vlasta Hrubá,
Miroslav Homola, Antonín Jirsa, Ferenc Futurista, Eman Fiala a další
Kriminální komedie^ autorovi detektivek, který se dostane do situace
obdobné těm, o kterých sám pí-še. Řada podvodníků nejrůznějšího druhu
včetně nepravého Čechoameričana se snaží připravit úspěšného 6pisovale nejen o majetek, v sázce jezi manželství hrdiny filmu, kterého hra
je nezapomenutelný Oldřich Novy.
Pátek dne 21.11. v I9.30 hod.

Freitag am 21.11. um 19-30 Uhr

Obžalovaný /I964/
Režie: Jan Kadér{ Elmar Klop
Kamera; Rudolf J.'ilič
Hrají: Vlado Muller, Jaroslav
Blažek a další
Ředitel elektrárny je obžalo
ván, že způsobil národnímu
hospodářství nedovolenými přes
časovými hodinami škodu ve vý
ši 5 milionů Kčs. Společně
s ním jsou obžalovány další
osoby, které se osobně oboha
tily. Ředitel měl dokonči’t
stavbu elektrárny za mimořádně
těžkých podmínek v nejkratší
době. S pomocí mzdových pří
platků a výkonových prémií po
hnul své dělníky k vyšším výko
nům. Soud se ocitá v tísni, ne
bot zk odsouzení zby měl být ztrnuly hospodářský systém, který
nepřipouští žádnou iniciativu..

Der Angeklagte /1964/
Regie: Jan Kadár, Elmar Klos
Kamera: Rudolf L'iliČ
Darsteller; Vlado Muller, Jaroslav
Blažek etc.
Ein Direktor eines Elektrizitatswerk
steht unter der Anka age, er habe dur
unerlaubte Zahlungen fui' Ūberstunden
der Volkswirtschaft einen Schaden"in
Hohe von 5 Millionen zugefugt. Mit
ihm sind noch andere Personen angeklagt, die 3ich person! ich bereicher
haben. Der Direktor solíte den Bau
des Kraftwerk8 unter áusserst schwie
rigen Bedingungen in allzu kurzer
Zeit beenden. Lurch hebe I.ohnzulagen
und Leistungapramien tewegte er sein
Arbeiter zu grosseren Leistungen. Da
Gericht befindet sich in einer Zwang
lage, denn zu beurteilen ware das
starre Y/irtschaf tssystem, das keine
Initiative zulásst...

Důležité upozornění

Wichtige Remerkung

Programy opatřené německým
překladem /na př, viz výše/
jsou srozumitelné i německém
publiku. Jedná m jonejvíce o
české fil y- a nž
má
ti tulky i -■ I s r. 1 c tí fi 1 my
s němec- k .j^ingem.

Programme mit zugefiigter deutschen
Ubersetzung /z.B. wie oben/ sind auc
fůr deutsches Publikum sprachlich
geeignet. Es hsndelt sich meistens u
tschechische Filme mit deutschen
Untertiteln oder tschechische Filme
mit deutschem Dubing.

Program v prosinci I9PO

Programm jm Pezember 1980

]
PAULINUI - Schwabing, Rambergstr. 6
'Pátek dne 5.12. v I9.30 hod.
Prstýnek /I944/
Režie: T.Tac Frič
"amera: Václav Hanuš
Hrají: Otomar Korbelář, Marie Blažková, Naděžda Vladyková, Hermína Voj
tová, Vlasta Fabiánová, František Smolík, Jaroslav Marvan, Jindřich
Plachta, Ferenc Futurista, Ella Nollová a další

Romantický příběh o prohřešku šlechtičny s prostým chasníkem. Pokus o
umělecké vyjádření aktu /Vlasta Fabiánová v roli /kněžny/ připomínající
Machatého Extázi. Charakterizačně dobře odstíněny herecky výkon Otomara
Korbeláře,
Pátek dne 19-12. v I9.30 hod.
Dědečkem proti své vůli /1939/
Režie: Vladimír Slavinský
Kamera; Jan Stallich
Hrají: Oldřich Nový, Raoul Schrá
nil, Ferenc Futurista, Franta Paul,
Antonie Nedošinská, Věra Ferbasová,
František Kryštof-Veselý a další
Společenská filmová veselohra
z podnikatelských kruhů První Čes
koslovenské republiky. Duch Edisonův a Fordův vyzařují ze způso
bu jednání zakladatele strojní
továrny a jeho syna, kteří nevá
hají opustit společenský večírek,
aby se postarali o seřízení karu
selového soustruhu. Vedle dobré
zábavy ukazuje film i obraz toho
Československa, které již dávno
neexistuje...

Freitag am 19.12. um 19*30 Uhr
Ais Opa gegen aeinen Willen /1939/
Regie: Vladimír Slavinský
Kamera: Jan Stallich
Hrají: Oldřich Nový, Raoul Schrá
nil, Ferenc Futurista, Franta Paul,
Antonie Nedošinská, Věra Ferbasová,
František Kryš tof-Veaelý etc.

Gesellschaftslustspiel aus dem
Untemehmer millieu der Ersten
Tschechoslowakischen Republik. Edisons-sowie Fordsgeist strahlen aus
der Handlung8weise des Criinders
einer Maschinenfebrik und seines
Sohnes, die nicht wagen wegen Verstellung der Karusseldrehbank eine
private Party zu verlassen. Der
Film zeigt neben einer guten Unterhaltung auch ein Bild der Tschechoslowakei, die es lange nicht gibt..

Gutleutstr. 15

D-6 Frankfurt a. m. 1,
Tal.» (0611) 23 52 80

- JEDINÉ ČESKÉ KNIHKUPECTVÍ V ZÁPADNÍ EVROPĚ Zásilková služba. U nás si můžete objednat
jakoukoliv knihu /z domova, německou,anglickou/
<x SPECIALIZACE: Východní Evropa a FILM. Antikvariát
K ob j e dnávc e stačí korespodenční"listek.
Stále na skladě: Úsměvy Jana Masaryka. Besídka
Zvlášní školy od Simka-Grossmanna, autonálepky*
Vydáváme reprint časopisu SVĚDECTVÍ 195^-1969•

dialog
gutleutstr. 15 • O-S00O frankfurt (main) 1
Česká původní próza:
Z malých podlouhlých svazků anekdot
máme:
ANEKDOTY s Nepraktou. 1979* váz. 7»“
ANEkDO'fY lesů, vod a strání.198o. 7,Trampské anekdoty.2.vyd. 1970*
7,5°
Anekdoty Velké Británie.1979.
7,V malém počtu: Skotské, S A.Bornem,
0 lordech, Z ap^tyky, Sportovní.
BAAR, Jindřich Simon: Jan Cimbura.
2T.vyd. Ed.Slunovrat. 1979*
19,5°
BAAR, J.Š: Lůsy. Ed.Slunovrat.1978.
------x
15’5°
BAAR, J.S: Poslední soud. Ilustr.
1979. Chodský román-životní osudy
dvou bratři vrcholící zabitím. 14,8o
BAAR, J.Š: Báby a dědkové. 7-vyd.
Kniha povídek i postřehů, lidové zvy
ky, pořekadla, písně. 1973.
15,BASS, Eduard: Letáky. Satiry, verše,
písničky. Vybral a uspořádal Adolf
Branald. Dobové karikatury. 1955Bass vydával Letáky ve spolupráci
s významnými karikaturisty, především
proti c.k.monarchii, váz.
14,5o
BASS. E: Kukátko. Z Bassovy pozůstalosti, z archívu L.Kháse. Pi’áce psané
pro Právo lidu, povídky, poznámky, causerie i staropražské motivy.197o.lo,BARTOŠ, František: Naše děti. Sběratel, pedagog a národopisec /Kytice/
zde zachycuje /žil v 1.1857-19o6/dětský folklor.4.vyd. 1951- váz.
19,BENEŠ, K.J: Ohnivé písmo. 5-vyd.l975*
Několik týdnů před a po skončení 2.sv.
války, sběrný tábor u Mnichova, kde
jsou soustř.válec.zajatci i vězni.15?~
V malém počtu máme: Pastj Kouzelný dum,
Mezi dvěma břehy, Červena pečeř.
BENEŠ-TŘEBÍZSKY, Václav: Bludné duše.
Selské rebelie za Josefa II.Různá vyd.
ilustr.,
váz.
12, až 15,BENEŠOVA, Božena: Tragická duha.1977.
Ed.Slunovrat.Samost.díl trilogie se
odehr.v r.1918.
váz. 12,BERNARDINOVA, Eva: Dobré slovo.1076.
Autorka se nar.1931, pracovala v čs.
rozhlase.Drobné lidské příběhy.
8,BEZDČKOVA, Zdeňka: Bílá paní. Hrdinkou
románu je Perchta z Rožmberka provdaná
proti své vůli za Hanuše z Lichten'tej
na. 15.stol.,doba Jiřího z Poděbrad.
1.vyd.1979. 52o str.váz. Autorka,vl.jm.
Pavlíková r.e nar.l9o7 v Č.Budějov.14
BONllARDOVÁ, Nina: Román o Doubravce
české a Hoškovi Polském. Histor.román
z lo.stol.198o.
Od BonhardQvé máme: Hodina závrati.13,Královsky uděl. Antikv. 14,5’0

Bourali jsme vesele c.k.mocnářství
zpuchrelé. Anekdoty, humoresky a sa
tiry z konce rakousko-uherské říše.
Vybral a uspořádal Pavel Pešta. 1978.
Ze starých humoristických a zábavných
časopisů, příspěvky i Čapka, Haška,
Dyka, Mahena, Olbrachta.kart. 7,5°
BRABENEQ, Jiří: Řeka osudu. Praha 16.
stol., ústřední postavou je Václav
Hájek z Libočan.1979.552 s.váz.ló,5o
BRANALD, Adolf: Sentimentální průvodce
po pražském nábřeží. 197o. Męnši for
mát. Kouzelná vzpomínková proza na
Prahu, Jiráskovo nábřeží...váz. 9,BRANALD, A; Valčík z Lohengrina.Vzpo
mínkové prózy na B. knihy.1972.15,5o
Od Branalda máme: Důvod k zabití.13,Ztráty a nálezy.2.vyd. 1962.
14,-

Přejete-li si knihy pouze nové, při
pište na objednávku. Mezi uváděnými
tituly jsou i knihy zánovní, případ
ně antikvami nebo lehce poškozené
dopravou apod.
ČAPEK, Josef: Stín kapradiny. Malý
formát. Ed.Slunovrat. 1975* váz. 8.ČAPEK, Karel: Anglické listy. Vázané
menši formát, ilustrace K.Č. Letters
from England. Vydání je zajímavé tím,
že bylo vytištěno v Anglii r.1951,kdy
byl v Československu Čapek téměř zaká
zán.
12,ČAPEK, Karel: Místo pro Jonathans i
Název z básně W.Whitmans: Místo pro
člověka, který chce vidět.. .Kresby Ed.
Milén. Úvahy a glosy k otázkám veřej
ného života 1921-1937-Praha 7o-váz.ll,Od Čapka máme momentálně /stav se ne
ustále mění a Čapek patří k nejprodáva
nějším autorům/:
Gesta na sever. Různá vydání,i antikv
Povídky z jedné kapsy. Exil.vyd.
Povídky z druhé kapsy. Exil.vyd
Krakatit. 1957- 15,“
Anglické listy. 197°.
11,5o
Obrázky z Holandska.
9,“
Válka s mloky. Různá vydání.ca.12,5^
Od Karla Čapka máme celou řadu němec
kých překladů:
xDie blaue Chrysantheme. DDR 1975-Antikvkapesní vyd./Z povídek z jedné a z dru
hé kapsy/.
kart.
5,8o
xDie erote Kolonne /První parta/.A,-

dialog
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HÁLEK, Vítězslav: Z Amorova deníku.
Výbor z klasikaj jeho povídek i do
pisů. Malý format, váz.
9,HAČEK, Jaroslav: Maloměstský pitaval.
Nové výpr.uspořádání /modrý tisk/,
uspoř.Radko Pytlík. Hradec Králové,
Kruh 1978. 182 str. váz.
11,HAŠEK, J: Trampoty pana Tenkráta.
Praha 1973, malé váz.vydání.Povídky,
kt.Hašek uveřejňoval v 1.19o7-1912
v H^mor.listech.
lo,HAŠEK, J: Procházka přes hranice.
První dekameron. 1976*
váz. 22,Lidožroutská historie a druhý deka
meron. i979.Il.J.Lada.
22,Reelní podnik. Třetí dekameron.Gro
tesky a mystifikace. Ilustr.Josef
Lada.680 str.1977.
váz.
22,Tři svazky "dekameronu" jsou sou
částí obsáhlého pětisvazkového sou
boru Výbor z díla J.Haška.
HAŠKOVA, Lenka: Pražské poprašky.
1971~”
io,5o
HERBEN, Jan: Hostišov. Máme různá
jednosv. i dvousv. této vzácné knihy,
"kusu životopisu" novináře i politika
a masarykovce. Hostišov u Votic,
v severotáborském kraji. DP 1939*24,Máme i Do třetího a čtvrtého poko
lení.
HORYNA, Václav: Rouhači a smíškové.
Portréty velkých osobností Českého
národa, Prokopa Diviše, B.Němcové a
KHB, Ant.Dvořáka,Klicpery aj. 15,Už mnohým jsme opatřili knihu, kterou
HERMANN, Ignát: Ze starého rámu.
dlouho hledali. Člověk nikdy neví ...
II.Adolf Born, l.vyd. Edice Skvosty,
Knihy, od nichž máme jen jeden exemváháno v černé kůži. 1979.
16.80
plář obvykle neuvádíme. Napište sil
Prózy vybr.do tohoto svazku patři
k nejzdařilejším./Tobiáškův štědrý
FRÝD Norbert: Don Juan jde do divadden, Bankrot páně Křikavův, Práter
la. 1.vydání knihy vyšlo r.1942.Nabí
z Podskalí aj./.V plátně jen lo,zíme vyd.1976./l.vyd.vyšlo pod jménem
Emil Junek/. Hrdina příběhu} mladý fil cxOd autora máme:
První hřích. Ilustr.Karel Muller.
mový dramatur jde se svou dívkou na
Praha, Albatros 1972. 266 s. 14,50
premiéru a v divadle se setkává se
U snědeného krámu.Různá vydání.2o,svou bývalou láskou, váz.
9,HLINKA
, Bohuslav: Dobrý den, pane
Od PRÝPA máme:
Barande. Ed.Kamarád.II.A.Born.Kníž
tcxTři nepatrní muži. Pan Lučavka, Sloup
ka, populárně napsána, o přírodních
vody. Rukama nevinnosti. 1978.Příběh
pozoruhodnostech Československa
podvod.jasnovidce, dále muže s výčit
/nosorožec u Chrudimi, Macocha,
kami svědomí a kontrolora pojíst.12,5o
čs.pralesy, sopky, ledovce/.kart.9,jcxOživení v sála. Vydání této knihy se
HOLUB, Ota: Pět minut před půlnocí.
■ už autor nedožil, definoval ji jako
Faktografická kniha o nacistických
: rozmarný výlet do obsahu spisovatelovy
akcích proti Československu. 12,! hlavy1.’ 1978. Ilustr.Ed.Malá Žatva.8,HRABÁK-JEŘÁBEK: Průvodce po dějiicxCísařovna. Román o Charlotě, manželce
néch óe3ké literatury. Obsáhlý sva
habsburského Maxmiliána z doby Napole
zek z edice Pyramida, příručka čes
ona III. Vyjde i německy. 1977*
16,ké literatury.Větší formát.
28,GLAZAROVÁ, Jařmil i: Roky v kruhu.Autobiografické zápisky. za něž autorka do
stala r.l936 cen:?. I5.vyd. il.I979.I'/,5°
ČAPEK, Karel: Wie ein Theaterstuck
entsteht. Mit 47 Zeichnungen von Jo
sef Čapek. 1966. geb.
H,~
V angličtině nabízíme z našeho anti
kvariátu:
ČAPEK, Josef: The land of many names.
A Play in three acts and a transfor
mation. London 1926.112 pp. cloth lo,ČAPEK-CHOD, K.M: Turbina. 5-vyd.Praha, Er.Borový 1931• Dobová vazba Spi
sy K.M.Čapka-Choda sv.7.572 S.
15,Ze stejné sbírku: Kašpar Lén Mstitel.
2.vyd. 1928. Zažloutlejší lo-j-zánov.13,ČAPEK-CHOD, K.M: Nejzápadnější Slovan.
Historie o 3 kapitolách. 2.vyd. Praha
193o. 13o S. Spisy 1.
13,Ze stejné sbírky: ,Siláci a slaboši.
Vítězství dobyté-Ůvodník-Labyrint svě
ta. 2.vyd. Praha 1926.Spisy lo.
15,ČAPEK-CHOD, K.M: Kašpar Lén Mstitel.
1972. Edice Slunovrat, lo.vyd. 9,5o
ČECH, Svatopluk: Jestřáb kontra Hrdlička. Ed.Slunovrat. 1975• váz. 9,~
FRANCOUZ, Pavel: Dívka, na které ne
záleželo. Malý podlouhlý formát. Au
tor se nar.1932 v Jasenné. l.vyd.Pra
ha 1979. Sedm současných příběhů:
Případ Mercedes, O Jakubovi a Květě
aj. Ed.Malá žatva. váz.
8,Moto knihy: "hlavní v životě je, aby
člověk chtél mít někoho rád..."
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HRABAL, Bohumil: i’ostři žiny. Rozmarné
vyprávění se strýcem 1’epinem.
Doprodej vás.vydání v plátně
13,kactonované vydání pouze
7,~
HRABAL, Bob.: Jak Jsem obsluhoval
anglického krále. Exilové vydání,
v Praze pouze v opisech.
18,MestečkOj kde se zastavil čas. Exi
lové vydaní, v Československu vyšlo
pouze torzo s názvem Krasosmutnění.
1A,Příliš hlučná samota. Exilové vydá
ní, které v Praze nevyšlo.198o. ltí,Miroslav Ivanov přichází v Českoslo
vensku Již řadu let s populárně na
psanými historickými knížkami, kde
oponuje oficiálním verzím, dokládá
laboratorními výzkumy a Jinými fakty
/vzpomeňme na ruxopisy apod./.
Momentálně máme na skladě, než se
opět vyprodá:
(/.Atentát na Ileydricha. Jde o 1.vydání,
které vzniklo rozšířením a přepraco
váním knihy Nejen černé uniformy
/i anglicky nu skladě/.I'.)'/')s.
■'Stopy-Euktu-Gvéd. kart.
15,5o
rxlodivuhodné příběhy. Praha 1979.Edi
ce kamarád. Autor se nor.r.1929 v Ja
roměři, vydal kolem Jo knih. K dávné
české historii-Velká Morava, Jan Ro
háč z Dubě, Kozina, sedláci u Chlum
ce aj. 52c stran, kart.
14,5o
txVražda Václava, knížete českého.13,5°
JEŘABEK, Čestmír: život a serj. V této knize jsou spojeny tři prózy o
Boženě Němcové /Odcházím, přijdu aj./
Brno, Blok l''7A, 454 str.
ltí,5o
Od Aloise Jiráska máme nejrůznější
tituly v různých cenách, nové i anti
kvě rní, napr. Skaláci, Filosofská hi
storie, Vojenské povídky, Bratrstvo,
Z nedávná, Psuhlavci, Mezi proudy,
Proti všem, Poklad, Z Čech až na ko
nec světa.
Nabízíme školní vydání:
Staré pov.sti české. 6.vyd.1979• 7, Staré pověsti české máme také německy,
ilu tr.Jiřím Trnkou, velký formát,
vydaní Artie.
14,8o
JOHN? .Jaromír: Honza Cibulků. Jarma'ecni .levecvoký román oblíbeného auto
ra Večerů nu slamníku. váz.
17,5o
Večery na slomni ku na skladě.Různá vyd.
KNAť, Josef: Vzdálená země. Praha 1'179,
Vyšehrad. Autor je opět zakázán, nir.
19op byl v druhém spisovatelském pro
cesu odsouzen na 11 let těžkého žaláře
/viz Kratochvil Žaluji/. Vzdálené země
-návrat no čes.lite-ntary je jakýmsi
nl- línf . •'.( r-r’. néj-o č;.:;u.
lr>.-

KOČKA, Miloš: Krev na paletě. Hist,
román z konoe vlády papeže Sixta V.,
z Říma, Caravaggiovo titánské úsilí
přelom 16, a 17.stol. Román malíře,
l.vvd. Praha 1975. 5o4 str,váz. 1tí,KOLAROVÁ, Jaromíra: Holky z porcelánu. Ed.Kamarád.1976• Ilustr.kart.7,KOTULOVÁ, E: Kalendář aneb kniha o
věčnosti a času. Bohatě a barevně vy
pravená prémie členské knižnice nakl.
Svoboda pro ty, kteří se zajímají
astrologií a zajímavostmi kolem času.
1978- Větší formát. 19o str.
16,-

Napište si o seznam nových knih, kte
ré teprve vyjdou během roku 19tío a
začátkem roku 1981 "Nové knihy!!
Připravujeme nový seznam exilové
literatury, která je stále na skladě.
Naše knihkupectví je specializováno
i na filmovou literaturu /česky máme
jen některé tituly, ale např.i skrip
ta FÁMU/. Nový podrobný seznam knih
o filmu vyjde na podzim k mannheimskému festivalu. Máme ibohatý výběr fil
mových časopisů, plakátů apod.

KOŽÍK, František: Neklidné babí léto.
Volné pokrač. z cyklu malířky Zdenky
Braunerové. Životní příběh od doby,kdy
se těsně před jejím sňatkem přerval
vztah k Vilému Mrštíkovi, přátelství
s J.Zeyerem a F.X.šaldou. Navazuje na
"Na křídle větrného mlýna" 1979. 18.Od Kožíka máme: Josef Mánes.Největši
z Pierotů. Normální obraz srdce. Bás
ník neumírá. Blázny živí bůh aj.
KRATOCHVÍL, M.V: Komediant. Tři novely v jedné knize, Komediant, Bloudná
pouí a Veronika, z válec.doby,třice
tileté války a o B.Němcové.
15,KROFTA, V.K: Rudé granáty.Autor žil
v 1.1896-1972*-, román z doby pražských
šperkařů v 2.pol.19.stol.1975.
17,LOUKOTKOVA, Jarmila: Navzdory básník
zpívá. 5.vyd. 1979- Oblíbený román
autorky o franc.básníku Franęois Villonovi z 15-atol. Ed.Klíč.51o s.
Bohatý výběr knih J.S.Machara,předvá
lečná vydání na skladě.
MATĚJKA, Jaroslav: Rodáci a Odrodilci.
Román mládí z malého moravského městeč
ka. Autor se stal populární zejména
v posl.době, Náš dedek Josef /na skladě/byl zfilmován. 29o str.1979. 12,5o
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MEDEK, Jiří: Příběh. Praha 1975.Malá
proza tehdy pětadvacetiletého Medka
byla pro čtenáře objevem. Sleduje zde
poslední roky zvěrolékaře Fialy.7,MORAVCOVÁ, Jana: Zahrada z kamene.
Próza o zlatokopecké horečce v pohra
ničí současné autorky.
9,5o
MORÁyEK, Jan: Zpáteční voda.
17,MRŠTIK7 Vilém: Pohádka máje. Barevné
ílustr.Ludmila Jiřincová. 3o.vyd.l4,8o
NEFFj Vladimír: Krásná čarodějka.
Další příhody Petra Kukaně.
15,Jo
NĚMCOVA, Božena: V zámku a podzámčí,
školní vydání.
kart.
6,Právě vyšlo velké ilustrované vydání
Babičky v němčině "GroBsmůtterchen?
Ilustrace Adolf Kašpar.
14,8o
NESVADBA, Josef: Výpravy opačným
smerem. Autora vědecko-fantastické
literatury není třeba představovat.
1976. 52o str. Ed.Máj.
14,5o
NOVOTNÍ, František: Tvář Bohyně války. Ústr.postavou je římský císař
Marcus Aurelius z 1.161-18o n.l.
1979- 24o str. Vyšehrad, váz. 13,OLBRACIIT, Ivan: 0 zlých samotářích.
/Bratr žak aj./.
13,PALACKÍ, František: Z dějin národu
českého. Ed.Slunovrat. 1976.Výběr,
322 str.
váz. 12,5o
PECHÁČKOVÁ, Františka: Věrnost. Napsáno r.l944. 5»vyd. Z morav.-slov.
Kopanic, příběh služby a gazdova sy
na.
váz. 13,5o
PETIŠKA, Eduard: Svět plný lásky.
Lyri cké příběhy, manželské konfronta
ce ze současnosti. 1979*
9,~
PETIŠKA, Ed: štěstí, noc a hvězdy.
Milost.příběhy z maloměsta.
lo,5o
Od Petišky: Čtení o hradech. Pověsti
a příběhy starých českých, moravských
a slezských hradů. 2.vyd.
19,5o
POLAČEK, Karel: Bylo nás pět. 13,5°
KACHLÍK, Frant: Komedie plná lásky.
Životopisný román o Mošnovi. 21.5o
RAIS, K.V: Skleník. Humorist.příběh,
kt.vyšel prvně ve Světozoru 1895.8,Od Raise: Výminkaři. Ed.Světová četba.
188 str.Autorova povídková prvotina.7,RUBEŽ, František Jaromír: Pan amanuen
sis na venku. ílustr.barev.V.Sivko.
1979- Klasická proza.
H,RÍHA, Bohumil: Čekání na krále.
Z historické trilogie o hejtmanu Pil
koví z Týnce. II.M.Troup.1979- 1.3,ŘÍHA,B: A zbyl jen meč. Závěrečná
část trilogie /první s názvem Přede
mnou poklekni/.
15,>0

ŘEZÁČ, Václav: La beila Boema. 0 Mo
zartově lásce k Jos.Duškové.
14,SAB1NA, Karel: Hrobník. Edice Skvosty
váz .v kůži. Prvně vyšlo v Květech .IP:?.
1977. Malý formát.
19.>0
SABINA, K: Ožįvenė hroby.
?.o,BCHETNPFLUGOVÁ, Olga: Karanténa.2.vyd.
T9/8. Psychologicky román herečky, po
tragickém iirazu.
váz.
Ci O.Sch. máme: Přežitá srrt.l97o.l2,SKÁLA, Miroslav: Cesta.kolem mé hlavy
za 4o dnů. Populární próza v dnešní
Praze o profesoru češtiny Kiliánovi.
1979.
lo,Jo
ŠLACH, M: Usměvaví rebelanti. Z doby
obrození 187° v Chlumci nad Cidlinou.
14
SOUČEK, Ludvík: Tušení souvislosti,
český Uániken. 1978. kart.
13,5o
SOUČEK, L: Tušení stínu. Hledání ztra
cených civilizací. 2.vyd.l979» 15,~
STÍHLOVÁ, Valja: Mne soudila noc.
Dopis KTaře. Problem potratu,autorka
je lékařkou a prof.neurologie na KU.
Ed.Klíč. 1979.
.
13,8o
SVĚTLÁ, Karolina: První Češka. lo,5o
SVOBODOVÁ, Růžena: Černí myslivci.
Jedna z nejčtenějších na rozhraní
století /vyšlo 19o8/.14.vyd.79-11,50
ŠMAHELOVÁ, Helena: Zena roku 19oo.
1.vyd. 4>8 str. Z rozhraní století,
příběh švadleny. 19792o,Sf-’Ir>, Jan: čisté radosti mého života.
..vyt.Dějištěm je americký Jihozápad
■: ml.obchodní cestující.198o. 15,3o
ŽRÁM.ÍK, Fráňa: Kus krásného snu.
/Cbsa1”:je Života bído, přece tě mám
lid, j.cdrý a rudý. Splav/.váz. 18,5o
I
í DEK, R: Liška; Bystrouška.
I"?"*. v'z.
11,VáGHEK , :.‘:..il: Pán světa. Fantastic
ký rciikn. 4.vyd. 1971*H,“
(. 1 Vnrnka máme Bidýlko aj.tituly.
VÁŽNÝ, Jan: Záhada inzerátu.Detei. c j vka, smrt starého Američana čes.
původu. Zrno 198o.
12j3o
VRBA- Jan; Mniška. LesařBký pří
běh.
lo,Od Jata Vrby máme: Borovice, Srnčí
milování, Bažantnice, Dražinovská
Hora, Dolina, Jan Martin Šanda,,
Sázavaj Les, Prokop
/2.díly/,
Mučenmci.
Antikvární předválečná vydání Sokola
-ijjiy na skladě:
1?. kresách 5.dílů ve i sv.
Soucit. 2 díly.
Valašská světice, 3 díly.
Lapači. J díly.
V záři milionů. Na 'achte.

dialog
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Z německých knih se vztahem k Česko
slovensku!
KALINA, Jan L : Nichts zu lachen.
her Witz im Ostblock. 198o. 24o S.
19,8o
Autor přišel na Západ tepi've nedáv
no, proslavil se už slovenskou sbír
kou politických vtipů Tisíc a jeden
vtip,„která mu vynesla obzvláštní
přízeň režimu,
ŠKUTIMA, Vladimír: Zehn Millionen
Schwéjks. Tschechischer Humor in
Anekdoten. Vorwort: Luděk Pachman.
1979 « TB.
5,9o
Vynikající dárek:
Kalina /Kalinová/ Sonja: Das Kochbuch aus der Tschechoslowakei.
Recepty české kuchyně a také sloven
ské od drštkové polévky po sladké,
svíčkovou a skopové i telecí, divo
činu, droby, jitrnice, ryby,houby,
zeleninu, saláty, pomazánky, deser
ty, moučníky, cukroví a likery.
Podlouhlý formát, na levých strán
kách text český, vpravo německý,
ilustr.barevný tisk. Váz.
26,80
Autorka žije v záp.Německu.
A pokud chcete jen "Taschenbuch"
FROIDL, lise: Bčhmische Spezialitáíen. Uber Joo Rezepte.
5,80

Hledanou knihu Jih proti Severu
Vám v češtině nabídnout nemůžeme,
ale můžete ji mít jako Taschenbuch
v němčině:
Margaret MITCHELL: Vom Winde verweht. Rororo. TB.906 S.
11,80
Studie o Reinhardu Heydrichovi
nyní v kapesním vydání:
DESCHNER, Gunther: Reinhard Hey
drich. Statthalter der totálen
Macht. Heyne. 198o. $48 S. 6,80
Robert PAYNE: Stalin. Macht und
Tyrannei. TB. 72o S.1978. 11,80

Coafira) D

Poslední tituly .exilové literatury:
/kompletní seznám vyjde znovu/
DAVENPORTOVÁ// Marcia: Jan. Anglická
spisovatelka /Údolí rozhodnuti/ a
novinářka i' přítelkyně Jana Masaryka.
198o. Io4'str.
kart.
12,60
Vyprodáváme německé vydání její kni
hy Starker ais Phantasie. Ein halbes
Jahrhundert Literatur, Musik und Po
litik zwischen New York, Berlin und
Prag. Munchen 1969* 562 S. geb. 9,~
FRIEDEICH, Karel: Cvokárna. 2.vyd.
dávno rozebrané knihy. 198o.kart.15,60
SCHNEIDER, Jan: Za čarou. Vademecum
pro toulavé Čechoevropany. Zurich 198o.
158 S. Autor žije v Mnichove.kart.15,SYKORA, Jiří: Na ouško.1979-kart. 9,9o
Opět jsme dostali dávno rozebranou kni
hu Vl.Škutiny Presidentův vězeň. 16,Máme i "volné'* pokračování "Presiden
tův vězeň na Hradě plném bláznů". 18,-

GRAMODESKY:
THE PLASTIC PEOPLE Passion Ploy. Pašíjové hry velikonoční, další deska,
vydaná v Kanadě s pronásledovanou
pražskou skupinou, která byla nahrána
na Hrádečku u Trutnova u Václava Hav
la. Účinkují: Vratislav Brabenec, Mi
lan Hlavsa, Josef Janíček, Pavel Zají
ček, Jar.Unger, Jan Schneider, J.Kabeš,
Lad.Leština, Ivan Bierhanzl, Jan Bra
bec. Exodus 12, Nebo Jití jest Hospo
dinovo, Kázání na hoře, Nepotřebujeme
krále, Čist jsem od krve, Zhřešil
jsem, Reprise, Otče, otče, Noc temná.
198o.
2o,Máme i jako kazetu.
16,ŽÍT JAKO STROM. Album dvou LP desek
vydaných v Austrálii. Texty Petra Ra
dy, který psal téměř dvacet let slova
k písničkám /Modlitba aj./ a v roce
1977 opustil Československo. Album
23 písniček, tak říkajíc na rozlouče
nou, nebot kdo potřebuje v Austrálii
české texty? Obsahuje:Harfa, Písanka,
Pohádkový mužíček. Kázání v Kapli Bet
lémské, Obraz Doriana Graye aj.Zpívá:
J.Mayer, W.Matuška, J.Laufer, H.Von
dráčková, H.Hegerová, J.štědroň, Marta
Kubišová, V.Neckář, Naáa Urbánková,
Josef Zima aj.
34,Petr Rada vydává v Austrálii také ča
sopis Hlasy po zaniklém Hlasu domova.

Z II. ročníku Svědectví
Pasternak,

Patehen,

Boris

Kenneth

P-ol eroj , Beris a H.Faci
Radimský, Ladislav
/įstud.Petr Den/
Rilke, Rainor Karia
RiĮge , Gerd
SLsheybal,

Karei

Tigrid,

Pavel

Tumi!f,

J air

Versk o vec,

J~ifl

Zagoria, Donald S
Zaremba, Zygmund
Zinner, -Paul E

-č/56-59

Doktor živago /Oryvek
z románu/.Přel. P.H.
62
1-5/
269 -27o
3-7/
Lyrika.nedotýkat se!
Sed* milostných básni.
Přel. Jan Tumllř.
3-7/
274
Dva dopisy.
29
1-5/
Jonescovy "řidle" v OSN.
4-8/
3o6
Milý pane redaktore ....
2-6/
15o
Modlitba. Báseň.
2 78
3-7/
Mávitěvou u Borise Paster
naku. .
1-3/
55
Merdailonky z ČSR. /P/
3-7/
193
Neklidné hroby /Imre Nagy/ 2-6/
99
Marx na Hradčanech. /Pokus
o pohled na Ss.otizku deset
let po únoru/
311
4-8/
Na starou notu
2-6/
97
/P/
Sjezd překladatelů /PEN ve
Varíavě/
3-7/
287
Tovu tenorákovi v bílým saku,
cd to tak slavné proslovil
/Ha ojeraj románu Josefa Skvoreckého
Zbabělci/
4-8/
369
Tfi knihy /Polská a mad', liter. /
2-6/
188
Váiená redakce! Tribuna Sv.2-6/
154
Anděl mezi hodinami
/Oryvek z románu-prac.název/
1-5/
76
Přízrak revisionists.
3-7 /
199
Theorie nové třídy
/P/
1-5/
11
Československo t Čtyřicet let
/Povaha,tradice,Masaryk atd./

Pane redaktore /Tribuna/

113
266

gutleutstr. 15, D-6 frankfurt /m 1

dialog
An /To
DIALOG Buchhandlung
Gutleutstr. 15
D-6000 Frankfurt/M•1
tel. 06II - 23 52 8o

2-6/
3-7/

P ř 1 h lt á ž k a

Přihlašuji se k odběru reprintu časopisu Svědectví, roč.1-9,1956-69.
Jméno:

.............. ...............................................

Ulice:

.............................................................

•

Město a stati ' .....
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