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Ladislav Čumba 
WITTGENSTEINOVA KNIHA FAKTŮ
Beletristický text s nadhledem líčí příběh rodiny velkokapitalisty. Rodinu popisuje po
kapitalistově odchodu. Podobu jeho ženy Poldi si někteří občané Kladna ještě uchovávají
v paměti. Představte si, že předání ocelářského holdingu dědicům v letech před První
světovou válkou neproběhlo hladce. Představte si obchod Kladno–Pittsburgh v roce 1912.
Představte si, že jedno z jejich dětí majetek převzít odmítlo.
Představte si, že tento syn dal přednost dráze učitele. Představte si, že se stal jedničkou
ve svém oboru. Představte si, že se stal učitelem na Cambridge. Představte si, že jediná

kniha vydaná za jeho života začíná slovy: Svět je všechno,
co je faktem. Představte si knihu, která se skládá ze
samých faktů. 
Faktem je, že se syn
Poldi a Karla Wittgen-
steinových jmenoval
Ludwig Wittgenstein.
Faktem je, že se stal
nejvlivnějším učite-
lem filosofie na uni-
verzitě v Cambridge
ve 20. století.
Publikace vychází 
k výročí 100 let od
udělení stipendia ra-
kouským umělcům
(Trakl, Rilke, Loos) 
z peněz kladenských
hutníků. Stipendium
roku 1914 anonymně
udělil syn Poldi Wittgensteinové, cambridgeský filosof.

Brožovaná, 368 stran, 348 Kč, EAN: 9788025720110

http://www.kosmas.cz/knihy/206715/wittgensteinova-kniha-faktu/Zakoupit můžete zde

Pokračování na následující straně

Ludwig Wittgenstein

Pamětní deska zakladateli kladenské
Poldi
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Karl Wittgenstein vybudoval v Kladně 
v roce 1889 novou ocelárnu, kterou pojmeno-
val po své manželce Leopoldině – Poldi Hütte,

tedy Poldina huť. 

Závěť a úmrtní
oznámení

Karla Wittgensteina.

Ilustrační fotografie
nejsou součástí knihy. 



Když Tony Judt v roce 2008 onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou,
nevyléčitelným neurodegenerativním onemocněním vedoucím k naprosté fyzické ne-
hybnosti, nacházel útočiště v myšlení – svůj „palác paměti“ situoval do malého pen-
zionu ve Švýcarsku, kde jako desetiletý strávil s rodiči šťastné chvíle zimní dovolené.
A jak napsal, právě onen hotýlek se proměnil „z mnemotechnického spouštěče
vzpomínek v prostor sloužící jako sklad“, v němž znovu promýšlel, třídil a oživoval to,
co mu utkvělo v mysli. Byl si vědom, že hodnota návratů do minulosti „v zásadě
spočívá v impresionistickém efektu: v tom, jestli se mi podařilo propojit a usouvztažnit
soukromé a veřejné, zdůvodněné a tušené, vzpomínané a procítěné“. 
Tonymu Judtovi se to povedlo dokonale. Proudy vědomí ho přenášejí od nostalgických
reminiscencí na život uprostřed jeho rozvětvené židovské rodiny, na zážitky spojené 
s otcovými auty, jídlem či čtvrtí Putney, k vlastním dobrodružným jízdám v londýnských
dálkových autobusech a vlacích nebo k rodinným cestám trajektem Lord Warden. 
Ve vzpomínkách na dětství podává zprávu o strastiplné situaci poválečného Londýna,
o architektuře jeho různých částí od zanedbaných koutů po takzvané lepší čtvrti 
a předměstí. 
V dalších kapitolách se dotýká například nevlídné atmosféry středního školství, z níž
se jako světlý bod vynořuje podivínský, ale hluboce lidský učitel, líčí, jak v mládí pra-
coval o prázdninách v kibucu a jak postupně ze svého nadšení pro tuto formu soužití
vystřízlivěl, jinde s přesností a sociálním citem zachycuje poměry za svých studií 
v Cambridgi a v Paříži nebo vzpomíná na své studentské brigády či revoluční stu-
dentské hnutí. Brilantní jsou eseje na téma integrity slov, která jsou „vším, co máme“,
a úvahy o Americe, „zemi ne-vinné a nebezpečné současně“, která mu učarovala, o je-
jích protikladech  a zvláštnostech, sexu, americké pruderii i okouzlující rozmanitosti
New Yorku. 
Další kapitoly jsou věnovány střední a východní Evropě, odkud pocházejí Judtovi ži-
dovští předci, kteří do Londýna prchli před pogromy z Ruska, Rumunska, Litvy a Pol-
ska. Českého čtenáře bezpochyby zaujme, proč se Judt uprostřed pochybností

spojených s krizí středního věku začal po setkání s Janem Kavanem na počátku  osmdesátých let učit česky, jak se od Karla
Čapka dostal  k Václavu Havlovi, i jeho pocit, že z něj kontakty s českým prostředím udělaly „věrohodného veřejného intelektuála“
a že se díky ovládnutí češtiny stal „zcela odlišným typem vědce, historika i člověka“. Právě v této části Evropy Judt také nalezl
vazbu ke svému východoevropskému a židovskému původu. Proto také jednu z esejí věnoval židovské identitě, vlastní sebereflexi
a „životu člověka na hraně“.   
Výpověď o osobní zkušenosti, pevně zasazená do doby, v níž Tony Judt žil, byť byl poslední dva roky života odsouzen k nehybné
samotě, je nesmírně autentická, navíc jí vědomí autora, že mu zbývá málo času, vtisklo výsostně existenciální rozměr. Nemalou
pozornost si také zaslouží jeho jazyk a textem mnohdy překvapivě probleskující vědoucí ironický humor. 

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy na další straně
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Jsou muži, kteří 
v krizi středního věku
mění manželky.
Jiní mění auta a ně-
kteří dokonce i pohla-
ví. Problém krize
středního věku u nich
spočívá ve víře, že
zůstanou mladí, když
se do něčeho pustí
úplně jinak.
Jistě, „jinak“ je velmi
re-lativní pojem: muž,
který se zmítá v krizi,
obvykle provádí totéž,
co ostatní – tak se
ostatně pozná, že jde
o krizi středního věku.

Já to řešil poněkud odlišně. Měl jsem odpovídající věk, byl 
v odpovídající situaci (právě jsem se rozváděl s ženou číslo
dvě) a prožíval obvyklé pochybnosti středního věku: k čemu to
všechno je? Vyřešil jsem to po svém. Začal jsem se učit česky.
Na počátku osmdesátých let jsem přednášel politologii na Ox-
fordu. Měl jsem stálé místo, zvládal jsem své profesní povin-
nosti a vlastnil hezký dům. O domácím štěstí se sice nedalo
mluvit a kromě toho jsem si už zvykl, že mi chybí. Měl jsem
však stále silnější pocit, že se odcizuji svým akademickým
zájmům. Francouzská historiografie tehdy najednou nabrala
divný směr: takzvaný „obrat ke kultuře“ a nástup všech těch
„post“ směrů mě nutil číst nekonečně nabubřelé fráze, 
v akademických kruzích vynášené do výšin příznivci
novopečených „podoborů“, kteří začali obsazovat území příliš
blízké mému oboru. Nebavilo mě to.
A tehdy, 24. dubna 1981, časopis New Statesman zveřejnil
dopis českého disidenta, který pod pseudonymem Václav
Racek zdvořile kritizoval esej E. P. Thompsona, v němž velký
britský historik přisoudil Západu i Východu stejnou od-
povědnost za studenou válku a zločiny, které napáchaly.
„Racek“ soudil – jak jinak –, že komunismus nese větší díl od-
povědnosti. Thompson reagoval dlouhým a povýšeným člán-
kem, v němž odmítl Rackův názor a srovnal „naivní“ touhu
českého disidenta po svobodě se svou vlastní „obranou brit-
ských svobod“, připustil však, že „vzhledem k naivitě plynoucí
z neinformovanosti není těžké pochopit, proč český intelektuál
takhle uvažuje“.
Thompsonova arogance mě tak rozlítila, že jsem se do jejich
sporu vložil. Můj příspěvek do diskuse – a v něm vyjádřené
sympatie – mi vynesly od Jana Kavana, exulanta z roku 1968,
pozvání do Londýna. Když jsme se sešli, byl Kavan na pokraji
zhroucení. Svěřil se mi, že poskytl televizi Thames rozhovor, 
v němž se nechal unést, nechtěně vyzradil informace 
o českém undergroundu a teď se bojí, aby to lidem doma
nezpůsobilo potíže. Mohl bych se prosím pokusit stáhnout film
z vysílání?
Skutečnost, že se Kavan domnívá, že by neznámý profesor 
z Oxfordu mohl mít tak velký vliv, mi polichotila. Nedělal jsem
si sice iluze, ale přesto jsem se vydal do studia. Programový
dramaturg mě zdvořile vyslechl, rychle pochopil, že o Čes-
koslovensku, jeho undergroundovém hnutí ani o samotném
Kavanovi nevím nic, odhadl, že žádný vliv nemám, dokonce
ani podle měřítek mé málo vlivné profese… a zdvořile mě
vyprovodil ze dveří.

Film běžel v televizi další večer. Pokud vím, informace, které
leccos odhalily, nikoho vážně nepoškodily. Utrpěla však Ka-
vanova pověst: o mnoho let později ho jeho nepřátelé v postko-
munistické České republice obvinili ze spolupráce se starým
režimem. Odvolávali se přitom i na jeho interview poskytnuté
televizi Thames.
Když jsem se ten večer, zahanbený svým neúspěchem a po-
nížený důkazem vlastní bezvýznamnosti, vrátil do Oxfordu,
dospěl jsem  k zásadnímu rozhodnutí. Naučím se česky. To, že
mě televize Thames ignorovala, bych přežil. Nevadilo mi, že
podle nich nejsem důležitý, ale urazilo mne, že mě pokládají
nejen za bezvýznamného, ale i neinformovaného člověka.
Poprvé v životě jsem byl v situaci, že jsem se vyjadřoval 
k problémům nějaké země, aniž jsem znal její jazyk. Vím, že to
politologové dělají pořád, ale právě proto nejsem politolog.
A tak jsem se na počátku osmdesátých let začal učit nový
jazyk. Nejdřív jsem si koupil knihu Naučte se česky. Využil jsem
období dlouhé (a stále vítanější) nepřítomnosti mé ženy číslo
dvě a každý večer se dvě hodiny učil. Metodika té knihy byla
staromódní, a tudíž mně důvěrně známá: neuvěřitelné
množství gramatiky, důraz kladený na složité konjugace a de-
klinace tohoto slovanského jazyka, to vše proložené slovíčky,
překlady, cvičeními výslovnosti, důležitými výjimkami atd.
Zkrátka, byl to stejný způsob, jakým jsem se kdysi učil
němčinu.
Když jsem po několika měsících práce s tímto textem udělal
jistý pokrok, řekl jsem si, že potřebuji školní výuku, pokud
nechci zůstat na úrovni osamělého samouka.
Oxford tehdy nabízel prvotřídní techniku vyučování několika
tuctů známých i exotických jazyků, a tak jsem se zapsal do
kurzu češtiny pro začátečníky a středně pokročilé. Jestli si
dobře vzpomínám, studovali jsme pouze ve dvou: mojí
spolužačkou byla manželka známého oxfordského historika,
sama nadaná lingvistka.
Držet s ní krok vyžadovalo soustředění a tvrdé úsilí. Do konce
osmdesátých let jsem si osvojil pasivní znalost češtiny.
Zdůrazňuji slovo pasivní: málokdy se mi poštěstilo zaslechnout
češtinu jinde než v audiovizuální laboratoři. Čechy jsem na-
vštívil jen párkrát, a navíc mi pomalu docházelo, že učit se
jazyky ve středním věku je poměrně těžké. Číst jsem však uměl
docela obstojně. První kniha, kterou jsem přečetl, byly Čapkovy
Hovory s T. G. M. – skvělá řada interview a výměn názorů mezi
největším českým dramatikem a prvním československým
prezidentem. Od Čapka jsem se dostal k Havlovi a začal o něm
psát. Rozhovor s autorem na další straně



Poslední rozhovor, 
který vedl s Tony Judtem pro Prospect online
Peter Jukes  21. července 2010

Tony Judt zemřel, obklopen svou rodinou, 
večer 6. srpna 2010. 

Vaše názory byly vždy nekonvenční. Pro-
jevilo se to třeba ve vašem názoru na válku
v Iráku, kdy jste se rozešel s pře-
vážnou částí americké veřejnosti. Stejně
jako prezident Obama jste ji považoval za
hloupou.

Vždy jsem tvrdil, že je nutné brát vážně Chartu
OSN, která  ukládá ochranu menšin před re-
presí jakéhokoliv druhu. Ale uznávám a vždy
jsem uznával i její omezení. Politika, zejména
mezinárodní politika, je o tom, co je možné.
Můžete zasáhnout ve Rwandě nebo Bosně,
ale nemůžete v Čečensku (jste v tomto přípa-
dě jen benevolentní Západ). Příčiny jsou
zřejmé. Ale hledání důvodů, proč zasahovat
pouze tam, kde to lze, a ne tam, kde byste
měli, je stejně pokrytecké jako výmluvy, že
když nemůžete udělat vše, je lépe nedělat nic.
Nicméně vidím obrovský rozdíl mezi vysláním
několika praporů k rozdrcení srbských jednotek na kopcích 
u Sarajeva a hledáním důvodů pro vyhlášení preventivní války
arabskému státu, jehož vražedný vůdce byl donedávna náš 
nejlepší kamarád v oblasti.
V případě Afghánistánu jsem dospěl k názoru, že v roce 2001
byla rychlá operace k dopadení Usámy bin Ládina politicky os-

pravedlnitelná. Čím déle to však trvalo, tím více se stávala válka
problematičtější.  
Již v roce 1988, jsem napsal esej o „dilematech nesouhlasu“, ve
kterém jsem řekl, že Havel a jeho přátelé byli dokonalou  morální
opozicí v podmínkách politicky impotentního systému (konec ko-
munismu); ale že v pozdějších letech, budou muset pochopit, jak
konat ve velmi odlišné situaci, tvořené chaotickými liberálními

světy. A to si, myslím, úplně nezvládli. Roz-
por mezi čistou etikou a politickou teorii
nelze vyřešit prostou negací napětí mezi nimi
a přikloněním se k jedné krajnosti. 

„Škála ztracených nadějí,“ tak by se dala
také charakterizovat vaše kniha Penzion
vzpomínek, zřejmě vaše nejlepší dílo.  Ale
také vzhledem k rychlému nástupu ne-
moci, během níž jste ji tvořil, jde i o ne-
uvěřitelný produkt vůle, s níž jste si
musel vybavit, poskládat a pak vzpo-
mínky nadiktovat. 

Myslím, že ano.  Nejprve jsem loni na podzim
plánoval jakousi loučící diskusi ve svém in-
stitutu.  Děkan NYU mě pak přemluvil, abych
připravil veřejnou přednášku, která by vy-
zněla jako má osobní a intelektuální výzva
postavit se silou vůle nemoci. 
V další fázi mi New York Review nabídla
vydat knihu.  Původně jsem odmítl. Pak jsem

začal vidět její obrysy a vzal jsem to jako další výzvu. Bylo těžké
nadiktovat celou knihu a byla by asi o něco silnější a možná 
i lépe metodicky utříděná, kdybych mohl pracovat postaru. Ale
zase by postrádala onu vůli, s níž jsem ji tvořil. 

(Kráceno – Deník KNIHY)

Zakoupit můžete zde http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/penzion-vzpominek.aspx?referrerID=42

Tony Judt (1948–2010), britský historik 
a esejista, studoval na univerzitách v Cam-
bridgi a v Paříži. Přednášel na prestižních
britských a amerických vysokých školách,
dlouhodobě působil jako profesor New-
yorské univerzity a ředitel jejího Remarque
Institute. Původně se věnoval francouzské
intelektuální historii, později rozšířil svůj
zájem na širší problémy evropských dějin.
Po roce 1989 se intenzivně věnoval změ-
nám ve východní Evropě, ale už v osmde-
sátých letech navázal úzké styky 
s východoevropskými intelektuály a naučil
se mj. česky. Je autorem desítek článků 
a patnácti knih, do češtiny byla přeložena
jeho monumentální Poválečná Evropa
(Postwar, 2005) a esej Zle se vede zemi (Ill
Fares the Land, 2010). V nakladatelství
PROSTOR vyšla roku 2013 jeho kniha In-
telektuál ve dvacátém století. Rozhovor
Timothyho Snydera s Tonym Judtem.





Evie Wyld
ZPÍVÁ, ZPÍVÁ, KAŽDÝ PTÁK
Jake Whyte je jedinou obyvatelkou starého
statku na nejmenovaném britském ostrově,
v místě neutuchajících dešťů a silných větrů.
Je to jen ona, divoký pes a stádo ovcí. Přesně
tohle si přála. Ale něco každých pár dnů
přichází a trhá ovce... Může to být cokoliv. Les
je plný lišek a žije v něm také podivný člověk,
který vypráví legendu o podivném, obrovském
zvířeti.
Jake utíká před temnou minulostí, příběhem,
který se odehrál před mnoha lety tisíce mil
odsud, na druhém konci světa. Památkou jsou
jizvy a šrámy na jejích zádech...

Román získal tři ceny: Miles Franklin Award,
Encore Award a Jerwood Fiction Uncovered
Award. Byl v užším výběru na Costa Novel
Prize a James Tait Black Memorial Prize

Vázaná, 232 stran, 279 Kč, formát 130x200 mm, 
EAN: 9788073905217, ISBN: 978-80-7390-521-7 
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Gratulujeme vám k no-
vému románu, Zpívá,
zpívá, každý pták.
Řekněte nám něco 
o sobě, chtěla jste být
vždycky spisovatel-
kou? 

Bydlím v Londýně, kde
provozuji knihkupectví 
s názvem Review. Matka
pochází z Austrálie, tak-
že jsem tam jako dítě
prožila hodně času. Dost

často se mi po Austrálii zasteskne, i když můj domov je
Londýn. Chtěla jsem být malířkou, ale v umělecké škole mi
bylo jasné, že skutečně talentovaní lidé jsou úplně někde
jinde než já. Tak jsem zkusila psát. Začala jsem s povídka-
mi a velice mě to uspokojovalo. Bylo mi jasné, že literatura
naplní mé umělecké touhy. 

Román  Zpívá, zpívá, každý pták je o dívce s velmi stin-
nou minulostí. Co vás k inspirovalo k jeho napsání?

Kniha je o ženě, která si těžko může odpustit všechno to, co
dělala, když byla velmi mladá, proto se na to snaží zapome-
nout. Lidem – zejména mužům – nedůvěřuje a své city
směřuje na svého psa.  Žije na malém statku  a chová stádo
ovcí, ale někdo v noci je začně zabíjet... 
Jake je silná žena, chtěla jsem psát o jejím charakteru,
chtěla jsem napsat o někom, kdo by měl zkušenost mé
generace mladých žen, které ovládal pocit divoké sexuality,
ale když si své tužby mohly naplnit, jakoby si sex zakázaly.
Mnohé z nás ten-
to podivný
zmatek zažily 
a poznamena-
lo nás to nato-
lik, že se cho-
váme podivně. 

Proč jste zvolila
místo děje  prá-
vě na malém
statku?

Píšu o místech, která
mě zajímají, a jsou to
prostředí, kde člověk žije 
v jakési izolaci. Ale to
nemusí být jen na
venkově, ale klid-
ně i v Londýně.
Jde mi pře-

devším o to, aby hrdina reagoval na prostředí, v němž žije,
co nejpřirozeněji. Nikoli pod diktátem ostatních.  

Jak jste se připravovala k napsání knihy? Musela jste
se zabývat nějakým specifickým výzkumem? 

Nejlépe se mi píše v dopoledních hodinách, i když to není
vždycky možné, musím se věnovat i obchodu. Takže
většinou píši nárazově. Ale tentokrát než jsem zasedla 
k počítači, prožila jsem dost času na farmě ve Walesu 
a učila se chovat ovce.

Kteří autoři vás nejvíce ovlivnili?

Neustále se to mění. Jako hodně mladá jsem četla Stephe-
na Kinga a Angelu Carterovou. Postupně jsem se od-
poutávala od děje románů a především si všímala, jak píší.
Nejvíc jsem se naučila od Tima Wintona. Je to zřejmě jediný
autor, jehož dílo jsem přečetla úplně celé. 

Co vás na psaní zajímá nejvíce?

Snažím se pochopit lidi, sama sebe se ptám na motivaci
jejich činů... 

Kromě toho, že jste spisovatelka, zastáváte také profesi
knihkupkyně. Ovlivňuje vás to nějak ve vaší tvůrčí
činnosti? 

Moc ne, snad jen to, že práce v knihkupectví mi bere čas na
psaní. Nvíc jsem pomalý čtenář a ráda bych přečetla
mnohem více knih. 

Jak lidé chápají závěr vašeho románu?

Konec lidi rozděluje. Někteří  mi píší a ptají se, co nebo kdo
zabíjí ovce. Ale to není důležité. O to v románu opravdu

nejde. 
V mnohých hollywoodských příbězích
nebo v detektivkách je důležité se
dovědět, kdo je vrah. Ale pro mě to není
podstatné. Mám pocit, že v životě jste
vystaveni mnoha otázkám, na něž si
musíte odpovědět, abyste se posunuli 
o kousíček dál.  A takto i koncipuji závěr
knihy, aby nutil trochu přemýšlet. Nic 

v životě není jednoznačné. Stále se
musíte rozhodovat a hledat pro

sebe správnou cestu.

http://www.knihyomega.cz/eshop-zpiva-zpiva-kazdy-ptak.html
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Evie Wyld 
„Nic v životě není jednoznačné.“

(Ze zahraničních pramenů)
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http://www.kosmas.cz/knihy/222343/sedni-si-a-nedelej-nic/

http://www.kosmas.cz/knihy/222346/thovt-kristalova-cakra/

Proč nejsme nikdy spokojení? Proč trpíme
stresem a napětím? Proč sníme o tom, že
budeme krásnější, mladší či chytřejší?
Proč se chceme bavit, být bohatí a bez
velkých oklik nalézt svou vlastní cestu? Co
je to štěstí? Na všechny tyto otázky má Li
Č’-Čchang jednoduchou odpověď: „Sedni
si  a nedělej nic.“ Li Č’-Čchang učí až pře-
kvapivě snadnému umění – lehkosti bytí 
a uvolněnosti. Jednoduché cviky vám po-
mohou nalézt v sobě vnitřní klid a roz-
pustit tělesné i duševní napětí. Cviky vy-

cházejí z tisíciletých technik slavných
mistrů. Mistr Li je pokračovatelem tohoto
kdysi tajného umění své rodiny ve dvacáté
první generaci. V jeho sedmi lekcích
objevíte lehkost bytí prastarých učení
Dálného východu. Už pouhým prolis-
továním vám bude tato jednoduchá knížka
sympatická. Uvědomíte si, že k tomu,
abyste dosáhli vnitřní pohody, nemusíte
nevyhnutelně tělesně dřít. Naučíte se
vědomě cítit, „myslet břichem“ a „ukládat
štěstí“. 

Thovt, učenec mezi egyptskými bohy,
inkarnovaný také do postavy Herma Tris-
megista, byl otcem tajné moudrosti a astro-
logie i objevitelem alchymie. Jeho další
kniha čtenářům představuje nové energe-
tické centrum člověka – čakru jednoty. Ta
vychází z již existujícího čakrového systé-
mu a v současné době se v nás rozvíjí.

Zvyšuje naše vibrace a urychluje ener-
getickou proměnu. Všechny tyto procesy
směrují ke zdokonalení struktury DNA 
a stabilizaci merkaby, našeho osobního
světelného těla. Díky tomu můžeme dosáh-
nout souladu  s frekvencemi nadcházející
éry lidstva.

„Ďábel, který se nejprve musí převléknout
za ďábla, aby lidi přesvědčil, že je
skutečně ďábel, má podle mého názoru
značné problémy s identitou,“ prohlásím.
„Možná dokonce rozvinutou krizi 
identity.“ 
Auerbach se zasměje, ovšem poněkud
zdrženlivě. „A proč bych měl mít krizi
identity?“ „To netuším. Ke klasickým
důvodům patří změna povolání nebo
změna náboženství či světonázoru.“
„Děláte si legraci?“ táže se Auerbach. 

„Já jsem ďábel! Nemůžu změnit ani
povolání, ani náboženství, ani světonázor.“
„A proč ne?“ vyzvídám. 
„Jak si to představujete, Jakobe? 
Mám si otevřít obchod s pleteným zbožím
a ve volném čase předčítat sirotkům
pohádky, nebo co?“ 
„Chtěl byste si otevřít obchod s pleteným
zbožím?“ zajímám se. 
„Ne! Jistěže ne!“ zvolá Auerbach. 
„Jsem satan! Kníže pekel! Žádný zatra-
cený prodejce pleteného zboží!“

Jakob Jakobi je psychoterapeut. Ovšem ne jen tak ledajaký, kdepak, vždyť se v předchozím románu „A Bůh pravil:
Musíme si promluvit!“ setkal se samotným Bohem. A tak se Jakob nestačí divit, když se za jeho dveřmi zničehonic objeví
jistý Anton Auerbach, tvrdí, že je ďábel a ještě ke všemu hodlá koupit Jakobovu duši. Jakob na takový obchod samozřejmě
nehodlá přistoupit. Je přesvědčený, že Auerbach trpí bludy a že ho může vyléčit. Tato výbušná konstelace se stane zákla-
dem jejich obchodního vyjednávání a značně neobvyklého poznání sebe sama.

Li Č’-Čchang 
SEDNI SI A NEDĚLEJ NIC 

Kerstin Simoné
Thovt, křišťálová čakra

Hans Rath
ĎÁBEL JE TAKY JENOM ČLOVĚK

přečtěte si první díl úsměvné románové trilogie:
A Bůh pravil: Musíme si promluvit ! 

Kniha uvolnění

Otevření vesmírné brány k nejvyšší energii ve vás

S knížetem pekel jsou samé problémy

http://www.kosmas.cz/knihy/222347/dabel-je-taky-jenom-clovek/
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„Já… si radši vy-
stoupím,“ zata-
hala Táňa vol-
nou rukou za kli-

ku, ale dveře se
ani nehnuly. Někdy během
jízdy musel stisknout pojistku.
Teď už se roztřásla dooprav-
dy. Při vší snaze nedokázala
prohlédnout venkovní tmu, 
a k tomu ji začínal paralyzovat
pocit ohrožení. „Pusťte mě
ven!“ vykřikla.
„Za moment,“ odtušil hlasem
tak hebkým, až málem om-
dlela hrůzou. Ten témbr při-
pomínal psychopata z thri-
lleru, který nedávno zhlédla 
v kině. V hlavě jí hučelo a celé
tělo strachem ztěžklo, takže
když řidič vystoupil a otevřel
dveře na její straně vozu,
nebyla schopná pohybu. 
Vytáhl Táňu za pomoci hrubé
síly. Jakmile se podrážky
jejích tenisek zabořily do
měkké hlíny, zavrávorala. 
Přidržel ji za paži a otočil če-
lem k sobě tak prudce, až si
málem vyhodila krční páteř.
„Maličko si užijeme,“ promluvil
neznámý potichu. „Bude se ti
to líbit, uvidíš,“ S těmito slovy
přirazil dívku zády ke kmeni
nejbližšího stromu – dech jí se
skoro zasekl v plicích. Než se
nadála, vytáhl jí triko ze šortek
a škubl jím. Roztrhlo se až ke
krku a noční vzduch ochladil
nahou pleť, na níž vmžiku vy-

vstala husí kůže. Táňa nesta-
čila zaprotestovat slůvkem
ani gestem. Muž s ní znovu
smýkl a povalil ji na zem.
Rozpuštěné vlasy splynuly 
s tmavou prstí, která po-
třísnila i bledou pokožku
tváře. 
Zděšená dívka si uvědomila,
že cizinec rukou připomí-
nající svěrák znehybnil obě
její zápěstí, a druhou jí ne-
šetrně svléká krátké kalhoty.
Začala se zmítat jako ryba
na suchu, ale oslabená šo-
kem i předchozím pláčem
neměla sebemenší šanci…
Vzlyky tlumené drsným
stiskem pohlcovala temnota,
jež spolu s nočními ptáky
byla jediným svědkem násilí,
odehrávajícího se pod jejím
krovem. Táňa jen stěží nabí-
rala vzduch do stažených
plic, ale mnohem víc než
nedostatek kyslíku k jejímu
vědomí doléhala bolest drtící
křehké útroby. Cizí muž se na
ní ukájel surově, bezohledně
a tak, až měla pocit, že do ní
stále tvrději vráží velký ostrý
předmět. 
V první chvíli si tak vůbec
nepřipustila, že na ni přichází
jinak dobře známá ataka
astmatického záchvatu – 
a spíš ten než zakrytá ústa
úží její dech. Do napůl hlu-
chých uší vzdáleně pronikalo
mužské supění, a v mozku
se i přes ponížení a trýzeň
konečně ozval tichý hlásek
pudu sebezáchovy. Potřebuji
svůj inhalátor… nutně. 

Na hladkém čele vyrazily
kapičky potu a růžové rty
promodraly. Tánin bezmocný
sípot po chvilce splynul 
s chrčením násilníka, jehož
uspokojení dosahovalo vr-
cholu. A zatímco si on užíval
pocitu nadvlády a uvolnění, 
z těla pod ním nenávratně
unikal život…

3. pokračování za týden

Markéta
Harasimová
POHÁRY
TOUHY

Erotický román s mysteriózním nádechem
Violina minulost je opředena tajemstvím – její matka odmítá mluvit
o rodině zemřelého otce.  První střípky pravdy tak Viola nečekaně
odhalí až ve chvíli, kdy se jako dospělá ocitá na dramatické životní
křižovatce. Východisko z těžké situace vidí v nečekané závěti

svého dědečka, o jehož existenci neměla ponětí. Do klína jí spadly
vzácné vinohrady, ale také polorozbořený vinný sklep. Třebaže 
o vinařském řemesle nic neví, rozhodne se Viola z ruin vybudovat
nové vinařství a navázat na rodinnou tradici.
Střetne se s řadou překážek a předsudků, nepřízní osudu i lidskou
zákeřností. Zažívá žhavá erotická vzplanutí a poznává odvrácenou
tvář lásky, ale také skutečné přátelství. Na scéně se však objevuje
chladnokrevný násilník zaměřený na mladé ženy a Viola se ocitá 
v jeho hledáčku. Jako mrazivé poselství ze záhrobí se jí navíc začíná
zjevovat duch zesnulého dědy s tajemnými vzkazy, které je potřeba
rozluštit. Nad Violou se postupně stahují temné mraky a začíná jí
hrozit smrtelné nebezpečí…
Ponořte se do napínavého příběhu plného emocí, dráždivé erotiky,
tajemna i nečekaných zvratů… 

Vázaná, lamino lesklé, formát 145x210 mm, cca 320 stran,
doporučená maloobchodní cena: 299 Kč, 
ISBN 978–80–906776–0–9, EAN 9788090677609
Datum vydání: cca 15. – 20. 3. 2017

Markéta Harasimová 
je členkou české
sekce AIEP 
a aktuálně se
začleňuje 
i do Obce spiso-
vatelů. Knihy za-
čala vydávat už
během studií.
Dnes se literární
tvorbě věnuje na
plný úvazek –
kromě románů
píše články 
a povídky, stala
se scenáristkou
a pravidelně vystupuje se svým kulturním programem.
Spolupracuje s řadou známých osobností. Je také autorkou projek-
tu S vínem nad knihou, který kombinuje scénické čtení, hudbu 
a degustace moravských vín. Aktuálně založila vlastní nakladatel-
ství MaHa. 
Autorčina současná tvorba je laděna eroticky a detektivně; často
jde až na hranici thrilleru. Tíhne k akci, pádným dialogům a emo-
tivním situacím. 
Z tvorby Markéty Harasimové můžeme jmenovat například knihy
Rozcestí, Miriam, Nejkrásnější dar, Osmnáct, Růže a slzy, anebo
erotické krimithrillery Sametová kůže (podle něhož aktuálně vzniká
scénář k celovečernímu filmu), Vražedná vášeň, Pouta z pavučin
či Mrazivé hry.  Poháry touhy jsou její třináctou knihou. 

2.
ukázka



Více na další straně



http://www.ivysehrad.cz/

Kniha věnovaná dílu Williama Shakespeara představí 
v chronologickém pořadí dvanáct jeho dramat (Kupec benát-
ský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, Sen
noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet,
Král Lear, Mackbeth, Othello a Bouře)  a přiblíží i jejich
inspirační zdroje i okolnosti jejich vzniku. Každá ze Sha-
kespearových divadelních her je dopl-něna vstupy věnovanými
vnějším projevům doby – např. renesanční módě, architektuře,
italské literatuře, cestám Angličanů na jih, vztahu starého
kontinentu ke koloniím – a historickým souvislostem. Životem
a dílem geniálního dramatika
provázejí kromě textů bo-
haté ilustrace 
Renáty Fučíkové. 
Kniha vychází s podporou 
Ministerstva kultury ČR.
Vázaná, formát: 160x300 mm, 208 stran, 398 Kč, 
EAN 788074297403

http://www.ivysehrad.cz/kniha/shakespeare/
Zakoupit můžete zde

Video na:
https://youtu.be/_tbwSixcnow

Převyprávěla, úvodem
a tematickými

exkurzy doplnila 
a ilustrovala 

Renáta Fučíková

Ze křtu knihy v pražské Viole, 26. 1. 2017



http://www.ivysehrad.cz/

V květnu 832 míří k chalífovi do Bagdádu císařské
poselstvo, které má vyjednat mír na východních hra-
nicích byzantské říše. V kapadocké Kaisareji, která je
poslední zastávkou delegace před hranicemi, to vře.
Arabové chystají povstání, mniši jsou vesměs he-
retickými uctívači ikon, obchodníci s bílým masem
kradou dívky, aby je mohli prodat na trzích s otroky 
v Sýrii. Zdá se, že správce nemá město pod kontrolou,
a tak, když dojde k děsivé vraždě třináctileté dcery
místního soudce, požádá o pomoc císařského vyslance
Leona. Leon do té doby žil klidným životem vysoce
postaveného státního úředníka a samotářského
starého mládence. Jeho koníčkem je četba antických
milostných románů a hra na loutnu. Mezi kaisarejskými
kasárnami, nálevnami a nevěstinci se ocitne nejen
tváří v tvář zločinům, s nimiž se dosud nesetkal, ale
také ztracenému příteli z minulosti.

Ebenová loutna je prvním svazkem volné trilogie historických detektivek z pera
Panagiotise Agapitose, byzantologa a spisovatele, jehož dílo si nejen v Řecku
získává rostoucí oblibu. Autorovi se podařilo vytvořit napínavý detektivní příběh,
a zároveň poutavě přiblížit dobu a kulturu byzantské říše, která jsou dnes známé
spíše užšímu okruhu odborníků. Hlavní postava byzantského hodnostáře Leona
vystupuje i v dal-ších dvou dílech trilogie nazvaných Smaltová Medúza a Měděné
oko.

Z řeckého originálu přeložila Markéta Kulhánková
První vydání, vázaná kniha, 280 stran, 288 Kč

http://www.ivysehrad.cz/kniha/ebenova-loutna/

Zakoupit můžete zde

Přední řecký
historik 

Panagiotis Agapitos 
vykreslil živý portrét
Byzancie 9. století. 

A okořenil ho
zločiny!
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Populární řecký historik Panagiotis
Agapitos hovoří o své beletristické
prvotině jako o „byzantském příbě-
hu s tajemstvím“ a z této charak-
teristiky také udělal podtitul celé –
dnes už – trilogie. Práci na Ebenové
loutně, o jejímž hrdinovi i prostředí
měl ihned jasnou představu, věno-
val celých 12 let. 
K žánru historické detektivky Aga-
pitose přivedlo dílo nizozemského
orientalisty a spisovatele Roberta
van Gulika, který se proslavil
kriminálními příběhy o soudci Ti ze
staré Číny přelomu 7. a 8. století.

Van Gulikovi ovšem na začátku pomohly historické povídky o legen-
dárním vyšetřovateli. Agapitos svěřil hlavního hrdinu Leona jen své
fantazii.
Tento diplomat je vysokým hodnostářem byzantského císařského
dvora. Má značné pravomoci v oblasti soudnictví a zákonodárství.
Avšak výsadní postavení  mu vyšetřování také komplikuje. Autor ho
tedy posílá do podsvětí za obchodníky s bílým masem v převleku. 
Postavu Leona si čtenář záhy oblíbí pro jeho svéráznost: sarkastický
starý mládenec posedlý hygienou se příliš nehrne do plnění úkolů, raději by se v ústraní oddával hře
na loutnu. Podobně jako v Ecově Jménu růže doprovází Viléma z Baskervillu jeho žák Adsonu, má Leon
svého Fotia. Agapitosovi se prostřednictvím svých hrdinů daří předat čtenáři výsledky své badatelské
práce. Do příběhu zaplétá skutečné historické postavy, události i literární díla. „Mým cílem bylo napsat
lepší knihy o historii než ty, ze kterých jsme se učili ve škole a které mi připadaly neuvěřitelně nudné.
Místo nich jsem nakonec napsal romány,“ vysvětluje  Agapitos. 

eon požádal Fotia, aby mu pomohl z pláště, a odložil jej
na stůl u stěny. Pod vysokými okny stáli nehybně a beze
slova vojáci a dva pastevci. Šikmé ranní světlo do míst-
nosti dopadalo se stále stejnou nenápadnou silou. Leon
poklekl před nosítka a vyhrnul si rukávy košile. Pokynul
Fotiovi, ať poklekne vedle něj.
Pohlédl na Eufrosynu. Její obličej byl zčernalý a černé

oči vypoulené. 
Na pravém spánku byla patrná velká podlitina. Leon si všiml
také dvou zčervenalých pruhů okolo dívčina krku a ukázal je
Nikeforovi. Začal odlupovat z ušpiněné pokožky zaschlé
kousky bláta a mrtvolu ohledávat, ale jen co se dotkl vy-
chladlého těla, naskočila mu husí kůže. I okolo zápěstí měla
červené pruhy podobné těm na krku, ale zde byla kůže
rozedřená a zkrvavená. Bylo mu jasné, co musí udělat.
Přemohl se, uchopil pravou nohu mrtvoly a lehce ji přitáhl 
k sobě. Vnitřní strana stehen až ke stydkým partiím byla
pokryta krví. Zhluboka se nadechl a narovnal se.
„Otočíme ji na břicho,“ řekl Fotiovi, jak nejklidněji dokázal.
Stratégovi, zjevně pohnutému pohledem na zkrvavené dívčí
tělo, se proti vlastní vůli znovu vybavil obraz jeho mrtvého
syna, když jej našli uprostřed keřů v horách, uvláčeného 
a rozdupaného vlastním koněm. Celý náš život je úzkou
pěšinou vedoucí do brá¬ny smrti, pomyslel si a jeho tvář se
zasmušila.
Leon s Fotiem otočili Eufrosyninu mrtvolu a Leon si ji prohlížel
s neodbytným pocitem studu za takové necudné zacházení.
Na kůži nebyly patrné modřiny ani jiné zhmožděniny. Přes
celá dříve krásná záda i oblé hýždě se táhly krvavé šrámy.

Červené pruhy okolo krku a zápěstí byly patrné i zezadu. Leon
zvedl levou nohu mrtvoly. I zde krev pokrývala stehna a řitní
otvor. Udělalo se mu nevolno. Jen stěží zadržel hněvivé
zaklení. Fotios otočil hlavu ke zdi a zakryl si obličej rukama.
„Je jasné, že ji bičovali,“ řekl trpce stratég. „Rány způsobil
tenký kožený bičík, jaké obvykle používají jezdci ve vojsku na
své koně.“
„Jak zvláštní, když se pro zločin i trest užívají stejné
prostředky,“ poznamenal Leon. „Někde jsem četl, že ctnost 
a nectnost jsou vzájemně spojeny. Ta druhá je pokřiveným
obrazem té první v zrcadle duše.“ Odmlčel se a pak požádal
svého mladého sekretáře, aby mu pomohl otočit tělo zase na
záda.
Fotios otočil pomalu hlavu. Byl bledý jako stěna a vypadal
nezdravě, snažil se však ovládat. Chytili dívku a opatrně ji
obrátili. Leon jí zatlačil oči, přetáhl přes mrtvolu pestrou látku,
pokřižoval se a povstal. ...

Zakoupit můžete zde

V historickém 
detektivním románu

Ebenová loutna
se nám poprvé

představuje 
starověký

vyšetřovatel Leon,  
čtenář milostných

románů a hráč 
na loutnu

Panagiotis Agapitos (1959)
je profesorem byzantské

filologie na Kyperské
univerzitě. Znalost reálií i

byzantských a středověkých
textů skvěle využil ve své

historické detektivce, která
mu přinesla silný a trvalý
zájem čtenářů.  Ebenovou

loutnu, vydanou v roce
2003, následovaly tituly Měděné oko (2006) 
a Smaltová Medúza (2009). Nakladatelství

Vyšehrad postupně vydá celou trilogii.http://www.ivysehrad.cz/kniha/ebenova-loutna/
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Raymond Smullyan
DÁMA S TYGŘÍKEM
Světově proslulý filozof, kouzelník, matematik a logik
Raymond Smullyan je dobře znám i u nás mimo jiné svými
logickými šarádami o poctivcích a padouších, díky nimž
dokázal přiblížit širokému publiku tak hluboký koncept,
jakým jsou slavné Gödelovy věty. Dáma s tygříkem je
jednou ze Smullyanových klasických pokladnic logických
úloh, které čtenáři poskytují oslnivě nový náhled na matem-
atickou logiku a do nového světla staví i zdánlivě
jednoduché pojmy, jako je pravda nebo důkaz. V devatenác-
ti kapitolách se text vyvíjí od jednoduchých hádanek a me-
tahádanek až k složitějším paradoxům týkajících se
pravděpodobnosti, času a změny. Na konci knihy sledujeme
se zatajeným dechem inspektora Craiga ze Scotland Yardu,
který musí vyřešit zapeklitou záhadu, aby odvrátil hrozící katastrofu. Smullyan i v této
knize prokazuje, že je nedostižným mistrem překladu hlubokých myšlenek do
jednoduchých příběhů a hádanek, k jejichž pochopení čtenář nepotřebuje žádné
matematické vzdělání, stačí mu pouze trpělivost a chuť se něco zajímavého dozvědět.

Překlad: Luboš Pick
Vázaná, 232 stran, 298 Kč, EAN: 9788073637019

Knihu připravujeme ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.

Plánovaný termín vydání: 14. 2. 2017

http://www.kosmas.cz/knihy/218725/dama-s-tygrikem/Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na následující straně
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Prosím vás, popište čtenářům sám sebe.

Jsem bytost pověřená vytvořit na zemi mnoho
krásných a zajímavých věcí.  Ať už je to v ma-
tematice, hudbě, fotografování, filozofii, litera-
ture a podobně. Obecně by se to dalo říct –
dělat práci, kterou budu ostatním prospěšný!

Jak jste se dostal k tvorbě knih, obsahu-
jících logické hádanky? 

Bylo to tak nějak náhodou. Editor, Oscar Collier z Prentice
Hall, se zeptal mého někdejšího studenta, nyní profesora
Melvina Fittinga, zda by nechtěl něco
takového napsat.  Melvin navrhl, že by to
byla práce spíš pro mě, a já souhlasil. 
Když vyšla první kniha, napsal Martin
Gardner, že je to sbírka „nejoriginálněj-
ších, nejhlubších a nejhumornějších logic-
kých a matematických problémů, která
kdy byla napsána.“ A tak jsem pokračoval
a přidal mnoho dalších témat – čínskou
filozofii, teologii, eseje, příběhy (Král
Artuš) atd. Na Amazonu lze najít dvacet
šest mých knih.

Čeho chcete těmito knihami dosáh-
nout? 

Moje hádanky jsou především navrženy tak, aby seznámily
běžného čtenáře s výsledky matematické logiky. Hlavní
cílovou skupinou je pro mě široká veřejnost.

Které matematické a logické problémy jsou nejzají-
mavější pro vás?

Nejvíc mě zajímají takové problémy, jež jsou závislé na
existenci vět, které nemohou být buď prokázaly, nebo
vyvráceny ani těmi nejkomplexnějšími systémy, které dosud
znám.

Koho považujete za své vzory v matematice, hudbě 
a magii?

V matematice je to určitě dílo největšího logika na světě –
Kurta Gödela, který jako první formuloval „větu o neúpl-
nosti.“ Hodně se věnuji tomu, aby široká veřejnost pochopi-
la tento  pozoruhodný objev. Co se týče mých hudebních
vzorů, jde o klasiky Bacha, Scarlattiho, Mozarta, Beetho-
vena, Schuberta a Chopina. Mezi vědeckými skeptiky jsou
mí hrdinové James Randi a David Blaine.

Uvědomuji si, že vaše původní vášní byla hudba. Zdá
se, že jste se vrátil ke své „první lásce“... 

Jsem členem Piano Society. Jde o skvělou mezinárodní
organizaci na internetu. Amatérští i profesionální klavíristé

mohou své nahrávky umístit na YouTube a pak si je odtud
vzájemně zdarma stahovat. Úroveň hry je pozoruhodně
vysoká! Někteří jsou skutečně vynikající a poslechnout si je,
nabízí opravdu mimořádný zážitek. Nedávno jsem si

uvědomil, že pro svůj další umělecký růst
potřebují finanční prostředky. Napsal jsem
knihu o pianistech společnosti, v níž líčím
jejich životy, přibližuji jejich pohledy na
hudbu a umění vůbec. Autorská práva
jsem věnoval společnosti, a tak může di-
sponovat penězi za prodané výtisky.
Kniha vypadá skvěle. A to i díky grafické
úpravě fyzika a klavíristy doktora Petera
Bisphama, který také navrhl přebal, kam
zakomponoval krásnou fotografii pianisty
a malíře Julia Froschhammera, o němž se
v knize také píše.  

Náš rozhovor by nebyl úplný, kdybych vás nepožádal 
o některý z vašich vtipů. 

Bude mi potěšením. Tak třeba tento: 

Rozmlouval Shelley Kronzek

V Irsku šel muž do baru a objednal si tři piva.
Opakovalo se to noc co noc a vždy si nechal přinést
tři půllitry najednou. Jednou se ho barman zeptal,
proč si vždycky objednává tři, když u stolu sedí sám.
A muž odpověděl, že má dva bratry, jeden žije 
v Americe a druhý v Austrálii. Společně se dohodli,
že pokaždé, když jeden z nich bude pít pivo, měl by
objednat další dva půllitry i pro bratry. Tak to pokra-
čovalo noc co noc po dobu několika měsíců, až si
toho všimlo i mnoho zákazníků. Jednou, k úžasu 
a lítosti všech, muž objednal jen dvě piva. Jeden ze
spolustolovníků se zvedl a se smutným výrazem 
v tváři mu šel vyslovit svou soustrast nad úmrtím
jednoho z bratrů. K jeho překvapení mu onen stam-
gast odpověděl, že jeho bratři jsou naživu a vede se
jim dobře. „A proč jste si objednal jen dvě piva?“
„Rozhodl jsem se přestat pít."

Raymond Smullyan:
Pracuji, abych
byl prospěšný

ostatním...!



Monografie MIES V BRNĚ,
VILA TUGENDHAT 
(MIES IN BRNO. 

THE TUGENDHAT HOUSE)
je první obsáhlou publikací věnova-
nou ikoně světové moderní architek-
tury, jejímiž autory jsou tuzemští 
i zahraniční badatelé. Tým historiků
umění, architektů, inženýrů a restau-
rátorů shromáždil nejen známá fakta
o světově proslulé stavbě, ale předev-
ším řadu dosud nepublikovaných po-
znatků. Reprezentativní kniha svým
obsahem, čtivou formou a atraktivní
obrazovou složkou už při svém prvním
vydání v roce 2012 vzbudila značný
zájem odborné i laické veřejnosti. 
V únoru vyjde aktualizované rozšířené
vydání, doplněné o nové fotografie 
a texty, představující např. část pů-
vodního mobiliáře, který se po restau-
rování vrátil do vily Tugendhat.
Pozoruhodná publikace MIES V BRNĚ,
VILA TUGENDHAT svým názvem vol-
ně navazuje na velkorysé publikační
projekty mapující dílo Ludwiga Miese
van der Rohe v USA a v Německu
(Mies in Amerika; Mies in Berlin). His-
torické a stavební osudy rodinné vily
Grety a Fritze Tugendhatových přibli-
žuje od samého počátku jejího vzniku
až po současnost, jež navrátila této
výjimečné stavbě podobu z doby
těsně po jejím dokončení. Kniha je
členěna do čtyř hlavních kapitol: 
Geneze stavby, Další osudy domu, Re-
habilitace domu a Materialita stavby.
Každá z kapitol obsahuje samostatné
ucelené texty k souvisejícím téma-
tům – čtenáři se tak dozvědí řadu za-
jímavých informací o rodině majitelů,
o jediném uměleckém díle ve vile Tu-
gendhat – torzu ohlížející se dívky od
Wilhelma Lehmbrucka a mnoho dal-
šího.  Nechybí soupis hlavních reali-
začních a dodavatelských firem
včetně finančních nákladů na obnovu
a restauraci domu. Texty provází čet-
né archivní a současné fotografie,
dokumenty, plány apod. 

Nové rozšířené vydání monografie
MIES V BRNĚ, VILA TUGENDHAT,
které vyjde v únoru v rámci ediční
řady Studijního a dokumentačního
centra ve vile Tugendhat, bude
zájmecům k dispozici v bookshopech
Muzea města Brno a vily Tugendhat
na vyžádání.

Vila Tugendhat, Černopolní 45,�613 00 Brno, www.tugendhat.eu

930 Kč


