
âESKOMORAVSK¯ TT UU RR AA SS PRAHA BRNO

ppáátteekk  55..  lliissttooppaadduu  22000044
19.30 – 01 hodin hraje: 

IINNTTIIMMNNÍÍ  ÎÎIIVVOOTT a 0000ZZ

21.30 hodin

VVyyddaavvaatteellssttvvíí  IINN  ÎÎIIVVOOTT  uuvvááddíí::
Karel ·iktanc – Fidlátka

Lída Chábová – Taras, Bulbo, jedou tanky

První kníÏky ver‰Û edice MIMOCHODEM.

Netlaãte se v‰ichni!

HHoojj TTUURRAASS!!

Baraãnická Rychta, Malá Strana, TrÏi‰tû–Nerudova ul.

BLUES ROCK
Na Rychtû
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……  ttrroocchhaa  ppooeezziiee  nniikkoohhoo  nneezzaabbiijjee
II..  PPooddzziimmnníí  PPooddzzeemmnníí  BBoommbbaa

OO  mmííssttoo  nnaa  sslluunnccii  ssee  hhlláássíí  ssttaarroonnoovv˘̆  nnááppaadd::  zzfifiíízzeenníí  eexxkklluuzziivvnnííhhoo    vvyyddaavvaatteellssttvvíí
¤adu let pouze formálnû existující hudební a literární vydavatelství InÎivot,  tvofiené ãleny skupiny

Intimní Ïivot a spfiátelen˘mi du‰emi, se rozhodlo spolu s vedením klubu TURAS obnovit svoji ãinnost
jako exkluzivní, leã i lehce undergroundové vydavatelství. Jeho pozornost bude zamûfiena na prezenta-
ci básnické, pfiípadnû prozaické ãi esejistické tvorby jak debutantÛ, ktefií léta pí‰í do ‰uplíku (Michal
Bure‰, Lída Chábová, Vladimír Ploub…), tak i tvÛrcÛ renomovan˘ch (Karel ·iktanc, Pavel ·rut, Ivan
Wernisch…), s nimiÏ je jiÏ domluveno, Ïe pro tento úãel poskytnou svoje dosud kniÏnû nepublikované
texty.

Nosn˘m programem bude kapesní kniÏní edice bibliofilského charakteru v˘raznû graficky ztvárnû-
ná. UvaÏuje se rovnûÏ o vloÏen˘ch grafick˘ch listech ãi umûleck˘ch fotografiích. Tyto cenovû dostupné
kniÏní dárky budou distribuovány mimo oficiální knihkupeckou síÈ, jejich prezentace („kfity“) se budou
odb˘vat pfii uzavfien˘ch literárnû-hudebních veãerech.    

VáÏnû se tímto projektem zaãali zab˘vat tito nad‰enci: Michal Bure‰, Hana Kolbe (roz. Platovská),
Vladimír Kroupa, Jifií Kuãera, Jaroslav Rybáfi, Jaromír Slomek a Martin Slomek.     

O dal‰ích krocích budete brzy informováni. Tû‰íme se. 

IIII..  PPooddzziimmnníí  PPooddzzeemmnníí  PPooddrruuhhéé

Podzimní podzemní nevybuchla bez následkÛ, naopak. Vydavatelství InÎivot bez váhání pfiipravilo
do tisku první dvû básnické sbírky: KKaarrllaa  ··iikkttaannccee „Fidlátka“ a LLííddyy  CChháábboovvéé „Taras, Bulbo, jedou
tanky“. V obou pfiípadech jde o dosud nezvefiejnûné literární drobnÛstky, milá pfiekvapení i pro znalce.
Jejich kfiest probûhne v rámci bluesrockového (více – skupiny milo, Intimní Ïivot a OOZ) a  literárního
(ménû) veãera nnaa  BBaarrááããnniicckkéé  RRyycchhttûû  vv  ppáátteekk  55..1111..22000044, obû k okamÏitému zakoupení tamtéÏ. 

V leto‰ním roce je‰tû chystáme – ku v˘jimeãné pfiíleÏitosti svátkÛ vánoãních – sbírky dvû:  nové
texty Pavla ·ruta a jedno pfiekvapení navrch. V roce pfií‰tím, za setrvalého stavu vûcí ov‰em, pak dal-
‰ích ‰est sbírek – jednáme mimo jiné s IIvvaanneemm  WWeerrnniisscchheemm a s EEuuggeenneemm  BBrriikkcciiuusseemm. Tím by byla tato
jednorázová edice s pracovním názvem Mimochodem úspû‰nû zavr‰ena. Pokraãování zcela otevfieno…   

Neãekáme, aniÏ nás snad budete podezírat z pfiehnaného pesimismu, Ïe v˘robní náklady mohou
b˘ti pokryty z následn˘ch prodejÛ (rádi se v tomto smûru zm˘líme). TudíÏ by jak˘koliv sponzorsk˘ pfiís-
pûvek pomohl tuze na‰í snaze. Na oplátku:

- umístíme v knize podûkování sponzorovi, pfiíp. logo 
-  finanãním pfiíspûvkem si mohou podnikatelé sníÏit daÀov˘ základ 

(InÎivot je obãanské druÏení)
- sponzor mÛÏe obdrÏet urãit˘ poãet v˘tiskÛ dle dohody ku vlastnímu vyuÏití 

(pûkn˘ vánoãní dárek kupfiíkladu)
Vyjednavaãem se sponzory urãen JUDr. Martin Slomek, slomek@volny.cz , tel: 603 241 557 (volejte
kdykoliv, vv  nnooccii pak radûji jeho pravé ruce ing. Michalovi Bure‰ovi, tel: 603 946 592). Chcete-li nám
trochu ulehãit manipulaci s tím finanãním balvanem, budeme váÏnû rádi. 

ZároveÀ hledáme dal‰í jména dosud nepublikujících (nemusí b˘t totéÏ co zaãínajících) autorÛ. Víte-
li o nûkom zajímavém, neváhejte nám to sdûlit, pfiedem za tuto milou denunciaci dûkujeme. 

……ddnneess  jjiiÏÏ  ii  VVáá‰‰  ……  IInnÎÎiivvoott,,  II  tteenn  TTUURRAASS

e-mail: slomek@volny.cz 
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