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AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ
STALO SE
Dne 13. dubna jsme v Libri prohibiti přivítali na svět knihu Jany Petrové Zapomenutá
generace osmdesátých let 20. století: Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku.
Petr Pospíchal oslavil 21. dubna v Libri prohibiti své 50. narozeniny.

PŘIPRAVUJEME
VÝSTAVA
Vernisáž již příští týden!!!
Ve čtvrtek 20. května 2010 v 18 hodin se v knihovně Libri prohibiti uskuteční vernisáţ
výstavy obrazů Rudolfa Plačka, exilového malíře, kterého objevil v Torontu Josef
Škvorecký a pouţil tři z jeho obrazů na obálky knih, vydaných nakladatelstvím SixtyEight Publishers. Připravujeme pro vás malý katalog a plakát tohoto v Čechách
neznámého surrealisty.
Promluví Martin Machovec a zahrají Vráťa Brabenec a Joe Karafiát.
Nenechte si toto výjimečné setkání ujít, těšíme se na Vás!

Rudolf Plaček: Sen o Neizvěstném, 1976, olej na plátně

VYBRANÉ NOVINKY Z NAŠICH FONDŮ
SAMIZDAT
Jarmilka: Kytička vzpomínek za naší Jarmilkou Liebscherovou, jak jsme ji znali a
milovali. – Praha 1984. Sborník, který v r. 1984 připravili Vlastimil Fišar a Oldřich
Kryštofek. – 137 s. A4, číslované exempláře s fotografiemi. Mezi autory jsou např.
Hana Kofránková, Ladislav Čepelák, Vlastimil Fišar a Oldřich Kryštofek.
Dar Mileny Kryštofkové.
DVD
Audiovizuální oddělení od začátku roku pokračuje v plošné digitalizaci fondu, v tuto
chvíli se nám podařilo převést do elektronické podoby více neţ 10000 minut různých
druhů videonahrávek.
Probíhá také digitalizace podzemních přednášek a unikátní sbírky nahrávek Petra
Cibulky, které vydával na kazetách pod značkou S.T.C.V. – Samizdat Tapes, Cassettes
& Video.

KULTURNÍ AKCE, KONFERENCE
Mezinárodní konference „Třetí odboj“
Konference je věnována památce dr. Milady Horákové
27. května 2010, Praha, Metropolitní univerzita Praha, Prokopova 16

Česká společnost prošla po komunistickém převratu v únoru 1948 velmi obtíţným
obdobím. Jednou z důleţitých stránek její tehdejší existence byl odpor proti
komunistické moci, která nastolila Ústavou 9. května i následnými zákony tvrdý
totalitní reţim. Protikomunistický odboj měl řadu forem, dodnes - ani po dvaceti letech
po pádu komunistického reţimu - nejsou v dostatečné míře prozkoumány.
Organizátoři: Ústav pro studium totalitních reţimů, Metropolitní univerzita Praha
Podrobný program a organizační pokyny naleznete zde:
http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-konference-treti-odboj#program
Společně proti zlu - výstava sovětských a amerických plakátů, galerie Jazzové sekce,
Valdštejnská 14, Praha 1 (vchod do zahrad) od 9. května do září. Otevřeno denně 10-17
hodin. Vstup volný.
Unikátní výstava Společně proti zlu je pořádána při příleţitosti 65. výročí vítězství nad
hitlerovským Německem. Obsahuje kolekci vybraných amerických a sovětských
válečných plakátů z období II. světové války a také několik panelů dokumentárních
fotografií. Nenechte si ujít. V průběhu konání výstavy je počítáno s doprovodnými
akcemi. Sledujte www.radiohortus.cz.
Do poloviny května je v galerii Jazzové sekce výstava akrylů Karla Srby. K opsání jsou
také jeho kuchařské recepty, o které je mezi návštěvníky velký zájem.
Výstava "Devadesátej" v Popmuseu, KC Kaštan, Praha 6
Výstava potrvá do 27. května 2010, otevřeno středa - neděle 16-20 hodin (nebo mimo
tento čas na tel. objednávku).
Co si přivezl Michael Stipe v roce 1990 z Československa? Co zvolal Svatý Vincent Venera
strašným hlasem na herce Miloše Kopeckého? Byli jste na Noci ostrých srpů? Slyšeli jste Radio

Stalin? Ve kterém klubu se chodilo na záchod na hromadu uhlí? A co na to Miloš Frýba?
Odpověď na všechny tyto otázky se skrývá na výstavě.
Rok 1990 byl rokem změn. Rokem neomezených moţností. Rokem, kdy se zásadní
události děly tak dvakrát za den. Změny, neomezené moţnosti i zásadní události hýbaly
toho času i českou a slovenskou populární hudbou. Jako houby po dešti vyrůstaly nové
gramofirmy, agentury, časopisy i kluby.
A právě tento kvas, v historii zdejšího popu ojedinělý, mapuje nejnovější výstava
Popmuzea. Uslyšíme Micka Jaggera říkat neodolatelnou dikcí „Kameny se valí do
Prahy“ a mladičkou Björk „Becherovka, rum, myslivec“. Podíváme se do Nového
horizontu, na Ţalák a do punkového klubu Kotelna. S Frankem Zappou na Loretu. S
Rolling Stones na Hrad a na Rybárnu (a s Třemi sestrami na Kovárnu). S Mňágou a
Ţďorp do Lumírovy garáţe, a s Václavem Havlem do studia Radia Stalin, mýtického
předchůdce Radia 1. Vltava zahraje k volbám. Uvidíme přímý přenos z jazzového
festivalu v hlavním vysílacím čase a další věci, které uţ dnes znějí jako bájné vyprávění
starců, ačkoli od nich uplynulo dvacet let.
U příležitosti vyvrcholení projektu Cesta ke svobodě se v Ostravě dne 13. května 2010
koná vzdělávací seminář o.s. PANT, určený pro učitele dějepisu, na téma Pavel Tigrid
a Rádio Svobodná Evropa, na který 14. května 2010 navazuje slavnostní odhalení
sochy Pavla Tigrida v areálu Jazykového gymnázia P. Tigrida v Ostravě a
minikonference.
Více informací zde:
http://nezapomente.cz/zobraz/seminar_pro_ucitele_tigrid_a_radio_svobodna_evropa

Trestně právní perzekuce odpůrců režimu v období tzv. normalizace (1969-1989)
19. 5. 2010, začátek v 16:30
Přednáší: Jaroslav Pažout a Vendula Hlaváčková
Přednášky z cyklu Slepá justice, věnovaného vývoji justice v Československu po druhé
světové válce.
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký konferenční sál, 2. patro. Pořádá Katedra
historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci ve spolupráci s
KVK v Liberci.

Knihovna Václava Havla Vás zve na Literární večer - Václav Havel, Galerie
Montmartre, 2. června 2010, 18:00 – 19:30
Básník civilnosti a kaţdodennosti. Básník kaváren a nábřeţí. Básník neviděné Ameriky.
Básník, jehoţ téměř zcela zalehl dramatik, disident, myslitel a prezident. Básník, který
přesto přeţil. Cyklus Jaro s Šestatřicátníky připomíná dílo pěti nejvýraznějších autorů

skupiny, pěti nekonformních teenagerů padesátých let: Jiřího Kuběny, Violy Fischerové,
Josefa Topola, Věry Linhartové a na závěr dobové texty Václava Havla.

PUBLIKACE A ČLÁNKY
Světlo, paprsek, třpyt
Zbyněk Benýšek
Galén, 2009

Kniţní soubor písňových textů představuje vůbec poprvé malíře, grafika, básníka,
prozaika a editora exilového časopisu Paternoster Zbyňka Benýška (* 1949) souhrnněji
jako písničkáře. Benýškovy osobité texty nejsou určeny jen ke zpívání, jsou skutečnou
poezií, která plně obstojí i při pouhém čtení. Benýšek vystupoval s kytarou převáţně v
70. letech se svými vrstevníky Vlastimilem Třešňákem, Svatoplukem Karáskem,
Jaroslavem J. Neduhou a dalšími, po podpisu Charty 77 aţ do odchodu do exilu v roce
1982 jen po bytech. Své písně nahrál na sklonku
70. let studiově s Emilem Pospíšilem (spoluhráčem mj. Vladimíra Veita, Petra Lutky a
Karla Plíhala), v exilu u Karla Kryla na Svobodné Evropě a nyní ve studiu Vladimíra
Merty. Kniha Světlo, paprsek, třpyt přináší jak komplet Benýškových písňových textů,
tak vůbec první vydané CD, na němţ své písně hraje a zpívá sám autor.
Básnické a prozaické dílo
Karel Brušák
Cherm, 2009

Karel Brušák (1913 Praha – 2004 Londýn) patřil od třicátých let k výrazným mladým
talentům české literatury. Od roku 1938 ţil nejprve ve Francii a poté ve Velké Británii.
Od roku 1962 do konce devadesátých let byl docentem české a slovenské filologie na
univerzitě v Cambridge. Jeho dílo se od počátku dělilo na dvě části: beletristickou a
literárněvědnou. Proslul jako divadelní vědec, estetik, literární historik a kritik,
publicista, básník, prozaik, libretista a překladatel. Vydáním knihy tohoto autora
evropského rozhledu, jehoţ originální tvorba dosud nebyla literárně-historicky
zhodnocena, splácí česká kniţní kultura velký historický dluh.
Háro
Vzpomínky a dokumenty
Praha, Revolver Revue, 2010

Originální obrazovo-textová koláţ přináší výběr kreslených vtipů o „máničkách“
z normalizačního tisku vedle vzpomínek a reflexí někdejších „vlasatců“ a vedle
fotografií zachycujících osobnosti předlistopadového undergroundu a jiné "hároše".
Ondřej Němec – Mejla Hlavsa – Roman Laube – Vít Kremlička – Saša Vondra – B. K. S. –
Mikoláš Chadima – Jaroslav Formánek – Dana Němcová – Pavel Zajíček – Olga
Stankovičová – Stanislav Penc – Petr Placák – Václav Havel – Viktor Šlajchrt – Vlastimil
Třešňák – a další.
Ţádejte u svých knihkupců, za výhodnou cenu na www.revolverrevue.cz nebo přímo v
redakci.
Recenzní výtisky ţádejte na sekretariat@revolverrevue.cz.

Prase
aneb Václav Havel´s Hunt for a Pig
Václav Havel
Praha, Gallery, 2010

Divadelní jednoaktovka Václava Havla, napsaná v roce 1987, je úsměvnou historkou o
tom, jak se Václav Havel ještě jako disident pokoušel na vesnici obstarat prase na
zabijačku, na níţ měli přijet jeho přátelé z disentu.
Pražský proces 1979
Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
Dokumenty
Petr Blaţek a Tomáš Bursík
Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., 2010

Občanské sdružení Post Bellum představilo novou multimediální DVD učebnici o
historii 20. století

Více informací zde: http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/725782
Encyklopedia Solidarności
Informace o osobnostech polské opozice, osobních svědectvích, samizdatových
časopisech a také o opozičních organizačních strukturách, včetně kalendária událostí
z let 1976–1989, najdete v polštině zde: http://www.encyklopediasolidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna

VÝROČÍ

† 16. dubna 2010 zemřel kardinál Tomáš Špidlík
Webové stránky věnované zesnulému kardinálu Tomáši Špidlíkovi:
http://www.aletti.cz/tomas-spidlik/

† 6. května 2010 zemřela signatářka Charty 77 a spoluzakladatelka Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných (VONS) Jarmila Bělíková

Rozloučíme se s ní ve velké obřadní síni strašnického krematoria v pátek 14. května
ve 12 hodin.
Více v článku zde: http://denikreferendum.cz/clanek/3403-zemrela-chartistka-jarmilabelikova

† 9. května 2010 zemřel Otakar Motejl, veřejný ochránce práv a známý obhájce
disidentů

Poslední rozloučení se koná v pondělí 17. května v 10 hodin v divadle Na Fidlovačce,
Křesomyslova 625, Praha 4.
Více v článku zde: http://domaci.ihned.cz/c1-43317890-zemrel-otakar-motejlombudsman-a-obrance-disidentu

* 18. května 1947 se narodila Petruška Šustrová, česká disidentka, překladatelka a
publicistka

Bulletin Libri prohibiti připravuje Vít Krobot a Jarmila Štogrová ve spolupráci s Viktorem A.
Debnárem.
Nihil obstat Jiří Gruntorád

