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Ohlasy, náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na: redaktor@libpro.cz
Ve čtvrtek 18. dubna 2013 v 19 hodin bude mít v Libri prohibiti předpremiéru
dokumentární veselohra Jana Nováka a Adama Nováka PUŠKY, PUKY, PIVO A PSI.
Autoři dokument popisují jako „zprávu o armádním hokeji za socialismu v délce
77 minut evokující mentalitu československých hokejových vojáků a důstojníků
prostřednictvím intimních rozhovorů a výběrem dobových skvostů z archivů
Armádního filmu“.
Z úst nejslavnějších československých hokejistů a náčelníka generálního štábu uslyšíte:
jaké to bylo trénovat a hrát za armádní hokejové kluby; u jaké zbraně sloužili a co by
dělali v případě války; jak byli povyšováni; jak se pašovalo sklo, vodka, peníze a puky
skrz Železnou oponu, aby se zpátky vozil prací prášek atd.

Milí přátelé,
srdečně vás zveme na literární večer, věnovaný naší nové knize, kterou jsme
nazvali Malá velká žena: Pocta Anně Kvapilové. Představíme ji ve středu 24. dubna
2013 od 18 hodin v knihovně Libri prohibiti, Senovážné náměstí 2,
Praha 1, 3. patro s výtahem za účasti zástupců norského velvyslanectví,
příbuzných Anny Kvapilové, autorů a přátel. Těšíme se na setkání s vámi!
Za vydavatele Kateřina Volková, editorka, a Jiří Gruntorád.

Kniha vychází dvojjazyčně – česky a anglicky. Český text má 129 stran, anglický 147
stran a obrazová příloha má 192 stran.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ
VÝSTAVA

Do 26. dubna 2013 můžete u nás v knihovně vidět výstavu kanadských prací signatáře
Charty 77 a poté exulanta Olafa Hanela.

VYBRANÉ NOVINKY Z NAŠICH FONDŮ
SAMIZDAT A EXIL
V minulém měsíci jsme dostali od Jana Ságla kolekci opisů, pořízených Ivanem
M. Jirousem v letech 1961-1963 v Humpolci. Jsou to mimo jiné Malé básně v próze
od Charlese Baudelaira, hra Nenajatý vrah Eugene Ionesca a surrealistický sborník,
obsahující hlavně texty Karla Teigeho. Jirousovy opisy poznáme podle poznámky
„opsáno na brancourově“, která je ve většině z nich. Literární samizdat první poloviny
60. let takto soustavně opisovaný (více než třicet titulů) je velmi vzácným úkazem.
Moc děkujeme!

KULTURNÍ AKCE, KONFERENCE
Rok 1953 v Československu

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a
Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice si Vás dovolují
pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Rok 1953 v Československu, která se bude
konat v prostorách Státního okresního archivu (Rudolfovská 40, České Budějovice)
ve dnech 17. a 18. dubna 2013.
Všechny zájemce o účast na konferenci prosíme, aby se registrovali na
eva.kubatova@ustrcr.cz.
Program naleznete zde: http://www.ustrcr.cz/cs/rok-1953-v-ceskoslovensku

Beseda s Milanem Uhdem se uskuteční v rajhradském Památníku písemnictví
na Moravě 17. dubna v 17 hodin.

Cáry starejch filmů promítá František Stárek Čuňas 18. dubna 2013 od 19:45
v Roháčovce, Praha, Filmotéka StB.

Setkání pro Magora a Kryla v Klubu Limonádový Joe se uskuteční 24. dubna 2013.

Rok bez Magora – nový film věnovaný památce Ivana Martina Jirouse a Václava
Havla.

PUBLIKACE, ČLÁNKY
Paměť a dějiny č. 1/2013

První číslo sedmého ročníku revue Paměť a dějiny se věnuje dějinám českého skautingu,
především letům 1948 až 1989. Studie Boje a úskalí ve hře o velkou sázku a rozhovor
se skautským vůdcem Jiřím Zachariášem (obé z pera Jana Cholínského) objasňují ovšem
ještě mnohem více ze skautské historie.
Jan Kalous připomíná ve svém článku Poslední cesta ministra Kasky leteckou havárii, při
níž v Polsku zahynul tehdejší československý ministr vnitra i s celou svou delegací.
Dále v čísle najdete články Petra Blažka o návštěvě generálního tajemníka ÚV KSSS L. I.
Brežněva v Československu v roce 1978 a o neznámém, respektive zapomenutém,
sebeupálení Josefa Hlavatého 20. ledna 1969 v Plzni. Číslo obsahuje také edici
dokumentů s názvem Jan Masaryk ve svodkách čs. zahraničního zpravodajství.
Sondy do represivních aparátů komunistického i nacistického režimu přinášejí texty
Vězeňská stráž v poválečném Československu Romana Johna a „Tam byl ten krejčí z Čech“,
Nacistický program „eutanazie“ a Němci z Českého Krumlova Pavla Zemana.
Téměř „mašínovský“ příběh popisuje Ondřej Hladík ve studii František Vacek – krátká
kariéra popraveného agenta-chodce. Třetímu odboji se věnuje i Jiří Plachý, konkrétně
odbojové skupině Praha–Žatec. Nedávno zesnulého spisovatele Jana Trefulku
pak připomíná série fotografií Správy sledování StB.

Hluboká
Martin C. Putna, Štěpán Bartoš, Aleš Roleček
Praha, Malvern, 2012

Co bývala kdysi Florianova Stará Říše a Reynkův Petrkov a později Magorovo Vydří,
to byla v devadesátých letech 20. století Rolečkova Hluboká: dům na Vysočině,
ve kterém se scházejí radikální katolíci a vytvářejí stranou od moderního světa
i od oficiální církve svoji „kontrakulturu", svůj originální životní styl a svou nauku,
jež se v případě Hluboké nazývá "mahájánový katolicismus". Dějiny této skryté
komunity rekonstruuje a do širších kulturních kontextů vsazuje studie Martina
C. Putny. Její zašlý svět evokují dobové apokryfy a meditace Aleše Rolečka a fotografie
Štěpána Bartoše.
Recenzi na knihu naleznete zde: http://art.ihned.cz/knihy/c1-59472150-martin-c-putnaales-rolecek-stepan-bartos-hluboka-recenze

Život s literaturou
Lubomír Doležel
Praha, Academia, 2013

Vzpomínková kniha předního česko-kanadského lingvisty a literárního teoretika
zachycuje události jeho života v kontextu historických událostí 20. století: bezstarostné
dětství a prvotřídní vzdělání v době Masarykovy republiky, předčasný konec mládí
po německé okupaci rodného kraje v září 1938, postavení Čecha ve válčící Německé říši,
věznění v nacistických věznicích, osvobození americkou armádou na jaře 1945, studium
na Karlově univerzitě v krátkém období demokracie, zhroucení poválečných ideálů
po komunistickém převzetí moci, působení v osídlovaném pohraničí, další studium
a vědeckou práci v Československé akademii věd, obrodný proces šedesátých let,
zrádnou sovětskou invazi, odchod do exilu a dlouholeté univerzitní působení v Kanadě,
postupnou reintegraci do české kultury po sametové revoluci. Osobní život je však
pouze podložím toho, co je vlastním předmětem těchto pamětí: autorův intelektuální
vývoj a zvláště příspěvek ke studiu literatury obecně a české literatury zvlášť. Úvahy
literárního teoretika mohou být často příliš složité a abstraktní, Lubomír Doležel ale
věří, že se naučil psát o takových tématech nejen přesně, ale i jasně; knihu tedy uvítají
i čtenáři, kteří sice s literaturou nežijí nebo nemohou žít, ale chtějí se o ní něco dozvědět,
protože je neodmyslitelnou složkou i obrozující silou jejich bytí.

Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989.
Jiří Suk
Praha, Paseka, 2013

Osobní drama Václava Havla, chápané v existenciálním a politickém slova smyslu,
je v knize historika Jiřího Suka zarámováno roky 1975 a 1989. Klene se od otevřeného
dopisu generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Československa Gustávu
Husákovi k nahrazení tohoto politika ve funkci prezidenta republiky na sklonku
„roku zázraků“.
Jádro knihy tvoří rozbor Havlova myšlení a jednání, péče o svobodu slova a nezávislou
kulturu v kontextu boje s režimem „obnoveného pořádku“ a dobových sporů o opozici.
Autor se zamýšlí nad souvislostmi praktické odpovědnosti, která neuhýbá ani před
hrozbou vězení, a bytostně rozporného vztahu k politice jako povolání. V obrysech
mimořádného života a intelektu odhaluje úskalí projektu politiky jako praktikované
morálky a služby pravdě.

Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích.
Jan Synek
Praha, Vyšehrad, 2013

Po únorovém převratu v roce 1948 se věznice v tehdejším Československu začaly plnit
politickými vězni. Nemalou část z nich tvořili duchovní i prostí věřící křesťanských
církví. Během věznění si v krajně nepříznivých podmínkách většinou dokázali uchovat
nejen svou víru, ale i základní prvky svého náboženského života.
Práce Jana Synka, pracovníka Ústavu pro studium totalitních režimů, sleduje průběh
perzekuce církví a náboženských společností v poúnorovém Československu, vývoj
vězeňství a náboženský život ve věznicích od habsburské monarchie po konec
reálněsocialistického režimu. Srovnává komunity vězněných věřících podle vyznání,
neomezuje se přitom jen na nejpočetnější katolické kněží, řeholnice a řeholníky, ale
pozornost věnuje i nekatolickým křesťanům, zejména adventistům, stejně jako Svědkům
Jehovovým. Každodenní život věřících „muklů“ obsahoval čtení náboženské literatury,
slavení svátostí a největších svátků, dokonce tajná teologická a další studia – to vše
samozřejmě zakázané a přísně trestané. Pro mnohé duchovní znamenala zkušenost
věznění důležité podněty pro jejich další pastorační, ekumenické i společenské
působení. Kniha vychází ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

V neděli 24. března proběhla na londýnském Velehradě poslední bohoslužba a po ní
rozlučka. Krajané se přišli rozloučit s budovou, kde se téměř 50 let scházeli. Charita,
která se o Velehrad stará, budovu v havarijním stavu prodala a nyní hledá nový
adekvátní objekt.
Více informací naleznete v článku zde:
http://www.krajane.net/articleDetail.view?id=2691

Nové echo Institutu pro studium literatury píše Michal Kosák o výzvě k novému
zveřejnění Hrabalových Sebraných spisů, jak je v letech 1991–1997 v devatenácti
svazcích vydalo nakladatelství Pražská imaginace.
Více informací naleznete zde:
http://www.ipsl.cz/index.php?id=305&menu=echa&sub=echa&str=echo.php

Iniciativa na podporu Pavla Zajíčka.
Výzva usilující o zmírnění nedůstojných existenčních poměrů básníka a hudebníka.
V loňském roce Zajíček navíc prodělal mozkovou mrtvici, která o to víc zkomplikovala
jeho beztak velice obtížnou životní situaci. Kvůli dlouholeté, násilím vynucené emigraci
ve Švédsku a USA nepobírá v současné době ani minimální invalidní důchod.
Proto je zcela odkázán pouze na sporé honoráře z koncertů a na pomoc přátel.
Více informací o případné pomoci naleznete zde:
http://www.czechlit.cz/vyzvy/iniciativa-na-podporu-pavla-zajicka/

* VÝROČÍ NAROZENÍ

28. dubna 2013 oslaví sedmdesáté narozeniny Vratislav Brabenec, hudebník a literát,
jeden z prvních signatářů Charty 77, člen kapely The Plastic People of the Universe.

* DALŠÍ VÝROČÍ NAROZENÍ

15. dubna 1951 – Pavel Zajíček
20. dubna 1937 – Jiří Dienstbier
20. dubna 1913 – Anastáz Opasek
21. dubna 1947 – Jaroslav Hutka
23. dubna 1932 – Jiří Jirásek

24. dubna 1926 – Ladislav Lis
28. dubna 1945 – Tomáš Hradílek
3. května 1913 – Josef Zvěřina
10. května 1927 – Ladislav Hejdánek
11. května 1930 – Eva Kantůrková
13. května 1927 – Jakub S. Trojan
15. května 1929 – Jan Trefulka

† ÚMRTÍ

17. března 2013 zemřel Rudolf Battěk, filozof, sociolog a politik, signatář Charty 77,
mluvčí Charty 77 a člen Společnosti Libri prohibiti, jeden ze zakladatelů Klubu
angažovaných nestraníků v r. 1968, v době normalizace strávil v komunistitckých
vězeních téměř 10 let a v listopadu 1989 patřil k čelným představitelům Občanského
fóra.

Zdroj: www.vons.cz

24. března 2013 zemřel Čestmír Císař, český a československý politik, ministr školství
vlády ČSSR, diplomat, jedna z postav reformního hnutí během pražského jara,
v 80. letech byl aktivní v opozičním hnutí reformních komunistů Obroda.

20. února 2013 ve věku 84 let zemřel Arnošt Burget. V Lidových novinách vyšla
vzpomínka 5. března 2013 – na str. 12.

Arnošt Burget na fotce vlevo.

† VÝROČÍ ÚMRTÍ

6. dubna 2010 – generálmajor Miroslav Kácha
7. dubna 1999 – Ivan Diviš
13. dubna 2011 – Zdeněk Vašíček
24. dubna 1988 – Pavel Wonka
27. dubna 2012 – Lumír Salivar
30. dubna 1973 – Václav Renč
7. května 1973 – Egon Hostovský
10. května 1989 – Dominik Tatarka

Bulletin Libri prohibiti připravují Vít Krobot a Dorota Müller ve spolupráci s Viktorem
A. Debnárem.
Nihil obstat Jiří Gruntorád.
Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:
Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.
Pro zahraniční platby IBAN: CZ9403000000000219642286,
BIC (SWIFT): BACXCZPP
IČO je 45247048.
Děkujeme!

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou
literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy,
dokumenty a písemné pozůstalosti.
Děkujeme!

