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Jan Burian

DVACET LET
S ISLANDEM

PŘÍMLUVA ZA DNEŠNÍ DOBU

a další příběhy z let 2010–2013
2013, 214 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané,
černobíle, 290 Kč, obj. č.: 7708

NEŽÁDOUCÍ NÁVRATY
E. F. BURIANA
2012, 494 s., první vydání,
130 × 200 mm, vázané,
barevně, 400 Kč, obj. č.: 7165

PŘÍZRAK V NÁKUPNÍM
STŘEDISKU

a další příběhy z této jiné
doby (2006–2008)

„Island je pro nás v mnohém
záhadná země, s českým mozkem musíme pracovat hodně
rozvážně, abychom z ní alespoň něco pochopili,“ tvrdí Jan
Burian v jednom z fejetonů,
jež napsal mnoho let poté, co
se na ostrov vypravil poprvé.
Kniha Dvacet let s Islandem
vznikala v rozmezí let 1994
a 2014, což svědčí o autorově
důkladnosti i vpravdě rozvážném postupu a přístupu.
Island ho lapil a nepustil,
vrací se tam totiž skoro každý rok – mimo jiné jako průvodce turistů. A protože skoro každý rok se ostrov stane
námětem některého z Burianových fejetonů, výběr z nich
tvoří druhou část této knihy.
Je to trochu jiný Island, viděný a popisovaný z jiné perspektivy, ale jedno zůstává
stejné – autora ta zvláštní
ostrovní země neomrzela ani
po dvou dekádách: „Každé

2009, 253 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané,
černobíle, 290 Kč, obj. č.: 5154

HODINA DUCHŮ
2010, 94 s., druhé vydání,
110 × 190 mm, brožované,
černobíle, 200 Kč, obj. č.: 6090

DVACET LET V ARŠE
CD a DVD, 2015, 350 Kč, obj.
č.: 7846
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2015, 302 s., druhé vydání,
130 × 200 mm, vázané, barevně,
350 Kč, obj. č.: 8029

VÝLET DO
PORTUGALSKA

aneb Poetický průvodce na cestu
tam a zpátky
Nenechte se zmást názvem
knihy, nejde v žádném případě o bedekr jen pro turisty
plánující dovolenou na Pyrenejském poloostrově. Pokud
se do Portugalska opravdu
vydáváte, jistě však oceníte spoustu informací, které
v průvodcích obvykle nenajdete – například kam si máte
zajít na nejlepší „národní
dortík portugalský“, kde se
nachází nejkrásnější veřejný
záchodek na světě, co je to
saudade a jiné důležité věci.
Ale i pokud nemáte na cestování čas, chuť nebo peníze,
můžete s touto knihou absolvovat v pohodlí svého oblíbeného křesla imaginární výlet
do země Jindřicha Mořeplavce a dalších slavných objevitelů...
2014, 284 s., druhé vydání,
130 × 200 mm, vázané, barevně,
350 Kč, obj. č.: 7847

ŽENY, MUŽI A JINÉ BÁSNĚ
2008, 78 s., první vydání,
110 × 190 mm, brožované,
černobíle, 190 Kč, obj. č.: 4275

léto se vracím domů s hlavou
plnou Islandu. A každé další
jaro se nemohu dočkat, až se
tam vyrazím nadechnout.“

JINÁ DOBA

Album Jiná doba spojuje písničky Jana Buriana s třinácti známými hudebníky a producenty současné české alternativní
scény mladé a střední generace.
CD, 2015, 290 Kč, obj. č.: 8027

Jiří Černý

černý
…NA BÍLÉM
Hudební publicistika

Jiří Černý...na bílém 1 / Hudební publicistika 1956–1969
2014, 389 s., první vydání, 195 × 255 mm, vázané, černobíle, 500 Kč, obj.
č.: 7943

Jiří Černý...na bílém 2 / Hudební publicistika 1970–1979
2014, 621 s., první vydání, 195 × 255 mm, vázané, černobíle, 600 Kč, obj.
č.: 8001

Jiří Černý
Určitá míra facky

Komentáře z let 2001–2008
Komentáře o kulturním, společenském i politickém životě z let 2001 až
2008, které chronologicky vycházely
v Mladé frontě Dnes, Reflexu, Lidových novinách a nakonec v Hospodářských novinách.
2010, 255 s., první vydání, 145 × 190 mm,
vázané, černobíle, 250 Kč, obj. č.: 6029
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Jiří Černý... na bílém je autorizované souborné vydání
hudební publicistiky Jiřího
Černého (* 1936). Jeho šedesátiletá novinářská praxe
a půl století soustavného
psaní o hudbě budí již léta
zasloužený obdiv a respekt.
Jiří Černý byl mnohdy přímým
účastníkem toho, co podstatně měnilo tvář naší hudební
scény, a tak jeho recenze, rozhovory a komentáře cenným
způsobem přispívají ke zmapování naší i zahraniční populární hudby v druhé polovině
20. století. Předkládaný obsáhlý knižní projekt nakladatelství Galén je hudební encyklopedií sui generis; a protože
Jiří Černý umí o hudbě psát
zajímavě, nadčasově, plasticky a věcně správně, stane se
tento knižní soubor jistě navíc i neocenitelným zdrojem
informací pro všechny, kteří
něco píší, překládají nebo se
jen chtějí o hudbě dozvědět.

Připravujeme
na 4. čtvrtletí 2015
Jaroslav Riedel

KRITIK BEZ
KONZERVATOŘE
Rozhovor s Jiřím Černým
2015, cca 320 s., třetí vydání,
130 × 200 mm, brožované,
černobíle, cca 300 Kč, obj. č.:
8034

Jan Rejžek

JAK TOHLE VŮBEC MŮŽETE
OTISKNOUT!
Hudební publicistika 1974–1993
Souborné vydání hudebních kritik, recenzí a rozhovorů Jana
Rejžka (* 1954) mapuje na téměř devíti stech stranách zásadní
období jeho hudební publicistiky, tedy léta 1974 až 1993. Knihu
uvádí předmluva Jiřího Černého a do děje nás vtáhne již dobový rozhovor Jana Buriana s Janem Rejžkem, výstižně nazvaný
Říkají mu Zuřivec. Tento český hudební a filmový kritik a novinář se proslavil zejména svými mnohdy nekompromisními kritikami v měsíčníku Melodie, byť většina jeho recenzí vyznívala
pozitivně. V 70. a 80. letech minulého století se jeho styl psaní
proslavil a autor byl respektovanou autoritou i pro své občanské postoje. Knihu Rejžkových recenzí vhodně doplňují autentické ukázky z dobové korespondence od fanoušků osobností
populární hudby, jichž se nějak dotkl jeho kritický názor.
2015, 887 s., první vydání, 195 × 255 mm, vázané, černobíle,
690 Kč, , obj. č.: 8033

Michal Bystrov

PŘÍBĚHY PÍSNÍ
Michal Bystrov se v trilogii
knih Příběhy písní vydává
po stopách skladeb, na jejichž původní smysl, osudy
či autory se dávno zapomnělo. Autor shromáždil ohromné množství faktů, obrazové
dokumentace a líčí co možná
nejpodrobněji a nejpravdivěji historii vzniku těchto písní,
upozorňuje na letité omyly
a vykresluje prostředí a situace, které měly na vznik jednotlivých písní vliv.
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Příběhy písní 1
2009, 271 s., první vydání,
150 × 150 mm, vázané,
dvoubarevně, 300 Kč,
obj. č.: 5394

Příběhy písní 2
2011, 414 s., první vydání,
150 × 150 mm, vázané,
dvoubarevně, 300 Kč,
obj. č.: 7129

Příběhy písní 3
2015, 441 s., první vydání,
150 × 150 mm, vázané,
dvoubarevně, 350 Kč,
obj. č.: 7942

Vladimír Merta

Hudební alba
Vladimír Merta
IMAGENA
CD, 2014, 300 Kč, obj. č.: 7945

Vladimír Merta
DOMILOVÁNO
CD, 2013, 290 Kč, obj. č.: 7823

Vladimír Merta
& Václav Veselý
KECY
Šumák # 2

MIMO ČAS
Texty písní
První souborné a autorizované vydání písňových textů
Vladimíra Merty (* 1946) přináší na tisíci tiskových stranách zpívanou poezii jedné z nejvýznamnějších osobností
českého písničkářství. Svazek shrnuje všechny Mertovy
písňové texty od roku 1966 do současnosti: představuje
jeho známé i méně známé písně, texty které dosud nebyly zhudebněny i libreto monoopery Ikariana. Mimořádné
slovesné dílo představuje osobitého a uznávaného zpívajícího básníka jako jedinečného tvůrce – a navíc poskytuje
čtenářům i působivé lyrické svědectví o autorově životě,
názorech a občanských postojích v uplynulých téměř padesáti letech.
2013, 1007 s., první vydání, 160 × 215 mm, vázané, černobíle,
500 Kč, obj. č.: 7824

2CD, 2014, 350 Kč, obj. č.: 7855

Vladimír Merta & Jan Hrubý
VČEREJŠÍ VYDÁNÍ
Šumák # 1
2CD, 2011, 300 Kč, obj. č.: 6950

Vladimír Merta
a Dobrá úroda
NIKDO V ZEMI NIKOHO
CD, 2012, 290 Kč, obj. č.: 7358

Vladimír Merta a ETC...
PONORNÁ ŘEKA
CD, 2011, 290 Kč, obj. č.: 6774

Vladimír Merta
STRUNY VE VĚTRU
2CD, 2011, 300 Kč, obj. č.: 6862

Vladimír Merta
LIVE
Malostranská beseda 1988
2CD, 2010, 350 Kč, obj. č.: 6151

Vladimír Merta
PRAVDA O MARII
CD, 250 Kč, obj. č.: 7316

Vladimír Merta
BALLADES DE PRAGUE
CD, 2009, 250 Kč, obj. č.: 5831
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CD

Jiří Slíva
KUP SI BICÍ!

Jiří Slíva, český výtvarník
a básník, se věnuje převážně
kreslenému humoru, litografii a knižní ilustraci. V 60. letech bubnoval v plzeňské
beatové skupině The Spiders
a v letech 1971–1972 v triu
Petra Skoumala v pražském
Činoherním klubu. V první
polovině 70. let vystupoval se
svými písničkami a absurdními básničkami na koncertech písničkářů ze sdružení
Šafrán, později jako host dvojice Burian & Dědeček. Po necelých čtyřiceti letech natočil
Jiří Slíva svůj dávný repertoár
na album Kup si bicí! a doplnil
ho několika novými písněmi.
CD, 2014, 250 Kč, obj. č.: 7845

Jiří Smrž
KOŘENY

Třetí studiové album přináší třináct typicky smržovsky
naléhavých písní: tichých
i křičených. Jiří Smrž působí
na první pohled jako typický
písničkář s kytarou. Jeho písně mají bohatou slovní záso-
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bu a nabízejí neotřelé a nevšední postřehy k niterným
citům i věcem naopak nejvšednějším. Vyžadují jediné:
soustředěného posluchače;
nelze je poslouchat jen
na půl ucha. Pokud se však
do Smržovy zprávy o světě pozorně zaposloucháte
a jeho promyšlené písně vás
osloví, budete o poznání bohatší.

poctou a vzpomínkou na Pavlínu Braunovou a Pavla „Anděla“ Pokorného.
CD, 2013, 250 Kč, obj. č.: 7831

CD, 2013, 290 Kč, obj. č.: 7822

Jan Sahara Hedl
& Precedens
CO NÁM ZBEJVÁ
Komplet 1982–1984

Pavlína Braunová
& Minnesengři
BÍLÉ MÍSTO

Historie dnes již legendární skupiny Minnesengři je
úctyhodná a bohatá na písně, události a zejména osobnosti, které v ní účinkovaly.
Skupina vznikla koncem šedesátých let v Českých Budějovicích a brzy se zařadila
mezi nejvýraznější folková
hudební uskupení u nás.
V jedné z posledních sestav
kapely se koncem osmdesátých let sešli zakládající
člen Pavel „Anděl“ Pokorný,
zpěvačka Pavlína Braunová,
Vojtěch Zícha a Jiří Smrž.
Tragický osud Pavlíny Braunové předznamenal pomalý
konec celé skupiny. Album
Bílé místo, sestavené z nevydaných nahrávek, není
jen sedmou řadovou deskou
Minnesengrů, ale zejména

Jedna z nejvýznamnějších nahrávek českého rocku 80. let
teď poprvé vychází v úplné
a remasterované podobě.
Tajně pořízená studiová nahrávka z roku 1984 je doplněna druhým diskem, přinášejícím odlišný repertoár
z roku 1982. Obsáhlý booklet
přináší všechny texty, řadu
fotografií a historii skupiny.
2CD, 2014, 350 Kč, obj. č.: 7833

Matěj Ptaszek
a Dobré Ráno Blues Band
BLUESGRASS
CD, 2014, 250 Kč, obj. č.: 7922

Matěj Ptaszek
a Dobré Ráno Blues Band
LIVE IN PALÁC AKROPOLIS
CD, 2013, 250 Kč, obj. č.: 7709

Jaroslav Hutka

SPISY
Básně. Sv. 2
2008, 684 s., první vydání,
148 × 210 mm, vázané,
černobíle, 500 Kč, obj. č.: 4277

Fejetony. Sv. 3
2009, 387 s., první vydání,
148 × 210 mm, vázané,
černobíle, 390 Kč, obj. č.: 4444

Prózy I. Sv. 4
2010, 425 s., první vydání,
148 × 210 mm, vázané,
černobíle, 390 Kč, obj. č.: 4445

Prózy II. Sv. 5
2012, 653 s., první vydání,
148 × 210 mm, vázané,
černobíle, 390 Kč, obj. č.: 4446

PRADÁVNÉ KOŘENY
2014, 190 s., první vydání,
110 × 190 mm, brožované,
černobíle, 250 Kč, obj. č.: 7853

VANDROVALI HUDCI
CD, 2012, 250 Kč, obj. č.: 7317

BÍLÝ SLON
Zvířátka 2
CD, 2013, 200 Kč, obj. č.: 7790

Připravujeme
na 4. čtvrtletí 2015

TAK JAKO KVĚT

Jaroslav Hutka

PRAVDĚPODOBNÉ
VZDÁLENOSTI

SLADKÉ ŽLUTÉ
2CD, 2015, 300 Kč, obj. č.: 7944

CD, 2011, 200 Kč, obj. č.: 6863

CD, 2010, 250 Kč, obj. č.: 6157

LUCERNA – LIVE
21. 1. 1990
Tenkrát za Sametové revoluce…
Pro mnohé účastníky listopadových manifestací roku 1989
byla skutečným potvrzením
konce vlády jedné strany promrzlá, ale úplně plná Letenská pláň v Praze a písničkář
Jaroslav Hutka, dovezený přímo z ruzyňského letiště, jak
po návratu z exilu hraje téměř
milionu posluchačů…
K 25. výročí listopadových
událostí roku 1989 vychází
nyní souborný záznam prvního Hutkova velkého koncertu v pražské Lucerně v lednu
1990, kde zpěvák odehrál průřez svým repertoárem. Zaznějí všechny slavné „hity“ Ježíšek
i Slunečnice, Stůj, břízo zelená i Hádala se duše s tělem,
Havlíčku, Havle i Náměšť, Morava i Litvínov, Tango o Praze,
Sociální balada a mnoho dalších známých písní.
Exkluzivní vydání obsahuje
nejen celý záznam koncertu na dvou discích, ale i třetí,
výběrové CD Best of Lucerna
s osmnácti nejoblíbenějšími
písněmi z Hutkova repertoáru.
3CD, 2014, 400 Kč, obj. č.: 7948
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CD / knihy

SPOLEČNÉ SVĚTY

You Showed Me The Way…,
Ukázal jsi mi cestu…
Nové
trojalbum
Jana
Hrubého nabízí na prvním disku „českomoravskou svitu“ s fragmenty
známých lidových písní,
na druhém pak anglický folklor, včetně slavných písní Carrickfergus,
Morrisons, Scarborough
Fair a Black Is The Colour. Třetí, dárkový disk
obsahuje melodrama Král
Lávra v podání samotného Jana Hrubého.

Dagmar Voňková
LISTÍ

Autorský soubor písňových
textů Dagmar Voňkové je
doprovázen básněmi a kresbami, které vycházejí vůbec
poprvé, a představují tedy
i jiné umělecké aktivity této
autorky. V závěru knihy je
obsáhlá životopisná koláž
od Jaroslava Riedela, mapující život a dílo Dagmar Voňkové, a nechybí ani podrobná
diskografie.

Bonsai
Historka

Milan Tesař

HOUSLE TEČKA
HRUBÝ

Rozhovor s Janem Hrubým

2013, 159 s., první vydání,
130 × 190 mm, brožované,
barevně, 250 Kč, obj. č.: 7794
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kniha + CD, 2012, 261 s., první
vydání, 140 × 180 mm, brožované,
dvoubarevně, 390 Kč, obj. č.: 6153

2010, 398 s., první vydání,
130 × 190 mm, vázané, černobíle,
350 Kč, obj. č.: 6521

3CD, 2013, 400 Kč, obj. č.: 7826

Bilanční rozhovor s významnou osobností naší
rockové hudby mapuje život Jana Hrubého a přináší jeho nevšední postřehy
profesionálního hudebníka, vzpomínky na kolegy,
přátele i události v uplynulých letech.

Petr Lutka, sám Jiří Zych vystupoval jen občas jako host
známějších kolegů nebo
na poslechových pořadech
Jiřího Černého. Mnohé Zychovy písně (Vlasy, Točí se,
točí, Blues o žravý slepici,
Líza, Drak Železňák, Sport)
zlidověly a „odhalené“ autorství bude pro řadu čtenářů
překvapením. Přiložené CD
obsahuje dvanáct Zychových
písní v podání Petra Lutky,
jako překvapení je zařazen
druhý tucet písní v neopakovatelně ledabylém podání samotného autora.

Jiří Zych
ZBĚSILÉ BALADY

Autorský soubor písňových
textů představuje knižně
vůbec poprvé textaře Jiřího
Zycha širší čtenářské veřejnosti. Některé z jeho písní
zpíval v sedmdesátých letech

Dvojalbum mapuje historii
české folkové skupiny Bonsai
(1982–1988) založené studenty pražské lékařské fakulty,
laureátů interpretační Porty
v letech 1983 a 1984. Bohatě
vypravené vydání obsahuje
reprezentativní kolekci čtyřiceti koncertních nahrávek,
sestavenou Zdeňkem Hříbalem, dále zasvěcený text Tomáše Hrubého, texty písní,
pečlivou dokumentaci, fotografie, to vše v grafické úpravě Aleny Dvořáčkové.
2CD, 2014, 350 Kč, obj. č.: 7940

Biografie
mluvou a básní, napsanou
bezprostředně po smrti svého přítele, našeho prezidenta
Václava Havla.
2012, 355 s., první vydání,
150 × 230 mm, brožované,
černobíle, 350 Kč, obj. č.: 7354

Joan Baezová
MŮJ HLAS JE DAR

Howard Sounes
DOWN THE HIGHWAY

Ve
svých
vzpomínkách
s upřímností a zaujetím popisuje Joan Baez svoje začátky na hudební scéně, vypráví o svém vztahu – v hudbě
i soukromí – s Bobem Dylanem; o svém manželství
i bolestném rozchodu, o radosti z narození syna Gabriela. Čtenář dostává do ruky
upřímnou a inspirativní výpověď o životě a práci jedné
z nejpozoruhodnějších uměleckých osobností naší doby.
České vydání své knihy doplnila autorka vlastní před-

Dokonalý a přesný portrét nepolapitelné a těkavé hvězdy
nabízí chytlavou a čtivou biografii, srozumitelnou, a přitom velmi objevnou a vyčerpávající.

Vzpomínky

Život Boba Dylana

Marc Eliot
PAUL SIMON

Kniha nabízí zevrubnou a vyčerpávající sondu do hudebního i soukromého světa Paula Simona, nepřehlédnutelné
osobnosti světové písničkářské scény.

2010, 436 s., první vydání,
155 × 230 mm, vázané, černobíle,
450 Kč, obj. č.: 6189

2012, 254 s., první vydání,
155 × 230 mm, vázané, černobíle,
290 Kč, obj. č.: 7334

Karol Efraim Sidon

TŘI ROZHOVORY
s Karlem Hvížďalou

Tři knihy-rozhovory, které spolu v posledních bezmála dvaceti letech autoři
společně napsali: Když umřít, tak v Jeruzalémě (aby lidé věděli, co je judaismus
a jakého mají v Praze rabína), Červená
kráva (aby Karel Hvížďala věděl, kým
je) a Sedm slov (sedm rozhovorů o sedmi slovech, aby novináři viděli, co se dá
všechno dělat s žánrem rozhovoru).
2014, 315 s., první souborné vydání,
140 × 195 mm, brožované, černobíle, 300 Kč,
obj. č.: 7939
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Pavel Landovský

SOUKROMÁ VZPOURA

Rozhovor s Karlem Hvížďalou
Pavel Landovský nebyl jen
hereckou legendou, pro
své okolí byl však něčím
víc – veselým a spolehlivým přítelem, skvělým
vypravěčem s nezapomenutelnou životní filozofií.
2014, 271 s., čtvrté vydání,
125 × 195 mm, brožované,
černobíle, 300 Kč, obj. č.: 8000

Jan Šmarda
IVAN BLATNÝ
V MÝCH VZPOMÍNKÁCH

Vzpomínky brněnského lékaře Jana Šmardy na svého
bratrance, významného českého básníka Ivana Blatného
(1919–1990). Součástí knihy
je navíc audioCD se záznamem hlasu Ivana Blatného
z roku 1978.
kniha + CD, 2013, 152 s., první
vydání, 140 × 190 mm, brožované,
černobíle, 390 Kč, obj. č.: 7782

Zdeněk Mahler

ANTONÍN DVOŘÁK
V AMERICE

Na nahrávce z roku
1989 vypráví spisovatel
Zdeněk Mahler nejen
o Antonínu Dvořákovi
v Americe, ale také o Novosvětské symfonii, o plánované hymně Spojených
států amerických z pera
Antonína Dvořáka, o českých krajanech, o závisti
a malosti, o velkorysosti
a porozumění, o smutných loučeních a slavných návratech...
2CD, 2013, 300 Kč, obj. č.: 7808
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Václav Havel
ROZHOVORY

s Karlem Hvížďalou
Dva zásadní rozhovory Karla
Hvížďaly s Václavem Havlem –
Dálkový výslech (1985) a Prosím stručně (2005 a 2006),
které patří mezi nejúspěšnější díla Václava Havla.
2011, 493 s., první souborné
vydání, 140 × 195 mm, brožované,
černobíle, 300 Kč, obj. č.: 6690

Romana Nejdlová
AMŠEL

(syn Herrmanna Kafky)
Čtivá a objevná biografie
Franze Kafky.
2013, 566 s., první vydání,
130 × 200 mm, vázané, černobíle,
390 Kč, obj. č.: 7548

Karel Hvížďala
VZPOURY

Rozhovory s Václavem Havlem, Pavlem Landovským a Jiřím Suchým.
2010, 472 s., první souborné
vydání, 145 × 205 mm, brožované,
černobíle, 390 Kč, obj. č.: 6011

Jiří Suchý
VZPOMÍNÁNÍ

Kniha je souborným vydáním tří textů Jiřího Suchého:
Od Reduty k Semaforu, Tak
nějak to bylo a Inventura; popisují období od roku 1954,
kdy se Jiří Suchý vrátil z vojny, až do roku 1989, kdy se
ujal vedení a řízení divadla
Semafor.
2011, 528 s., první vydání,
140 × 195 mm, vázané, černobíle,
390 Kč, obj. č.: 6750

Karel Hvížďala
FENOMÉN JIŘÍ SUCHÝ

Dva rozhovory z let 1990 a 2010
Souborné vydání dvou velkých
rozhovorů z let 1990 a 2010.
2011, 416 s., první vydání,
140 × 195 mm, vázané, černobíle,
390 Kč, obj. č.: 6749

Karel Hvížďala
VZPOURY II

Rozhovory s Václavem Bělohradským, Karlem Schwarzenbergem a Karolem Sidonem.
2012, 367 s., první souborné
vydání, 145 × 205 mm, brožované,
černobíle, 390 Kč, obj. č.: 7341

Zuzana Michnová & marsyas
Zuzana Michnová a hosté

La Fabrika /
Praha

Vojtěch Lindaur

DÁVÁM,
TAK BER
Knižní profil folkrockové
skupiny Marsyas – pestrá
a promyšlená koláž faktografických údajů a osobních vzpomínek autora
na setkávání s kapelou
i jejími jednotlivými protagonisty.
2013, 198 s., první vydání,
110 × 175 mm, vázané,
barevně, 290 Kč, obj. č.: 7335

Živé dvojalbum z roku 2012
přináší záznam koncertu Zuzany Michnové a jejích hostů.
Koncert představuje průřez
historií skupiny Marsyas,
známé písně z prvního období i alba zde zní v podání kapely Petr Kalandra Memory
Band s hostujícím Oskarem
Petrem. Dvě skladby z rockové desky Rány připomínají další dva hosté – Michal
Pavlíček a Michael Kocáb.
Druhý disk patří již výhradně Marsyas v sestavě Pavel
Skála, Jiří Vondráček, Jaroslav Olin Nejezchleba a Jiří
Zelenka, skupina nás na něm
provádí repertoárem tří alb
z 80. let
2CD, 2014, 350 Kč, obj. č.: 7850

Oskar Petr

JSME STARÝ
JAKO DĚTI
Třetí autorské album Oskara Petra Jsme starý jako děti
vzniklo jako pokus zachytit
současný Petrův repertoár,
průřez jeho tvorbou ve formě
akustického provedení skladeb dávných, minulých i současných.
CD, 2013, 290 Kč, obj. č.: 7723
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Marsyas
V MÝDLOVÝCH BUBLINÁCH
Live 1973–1978
2CD, 2012, 300 Kč, obj. č.: 7791

Zuzana Michnová
ZEMĚ BÓJŮ
2008, 158 s., první vydání,
110 × 190 mm, brožované,
černobíle, 190 Kč, obj. č.: 4368

Petr Lutka
Petr Lutka
SKRYTÉ SLUNCE
CD, 2012, 250 Kč, obj. č.: 7464

TA KYTÁRA JE MŮJ KŘÍŽ
Kniha přináší úplný soubor všech křesťanských písňových textů Petra M. Lutky, jež začal psát a zpívat v polovině 80. let. Jeden
z nejpopulárnějších českých písničkářů 70. let, hvězda písničkářského sdružení Šafrán, je znám především jako jedinečný
interpret humorných písní Jiřího Zycha. Ve své vlastní obsáhlé
tvorbě z let následujících došel ke ztišení, hloubce, upřímnosti
a vroucnosti výrazu, která v novodobé české křesťanské poezii
nemá obdobu. Lutka navazuje na bohatou tradici české katolické písně, kterou nezaměnitelným způsobem rozvíjí.
2015, 214 s., první vydání, 110 × 150 mm, vázané, barevně, 300 Kč,
obj. č.: 7333

Vladimír Veit
ROSA COELI

PÍSNIČKÁŘ

CD, 2013, 200 Kč, obj. č.: 7792

CD, 2011, 200 Kč, obj. č.: 6944

Album Vladimíra Veita obsahuje 19 zhudebněných básní
Jana Skácela v nejprostším
možném provedení, jen kytara a lidský hlas.
Vyšlo za finanční podpory
statutárního města Brna.
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Kolekci nových patnácti písní Vladimíra Veita aranžoval a hudebně doprovodil
Vladimír Merta. V několika
skladbách přijali účast i dva
další hosté – Sára Mertová
a Jaroslav Olin Nejezchleba.

František Koukolík

ČEŠI

Proč jsme kdo jsme – a jak dál?
Dvacet esejí nevypráví příliš o tom, co by český národ měl dělat, jestliže chce přežít, a popřípadě se dostat dál; víc mluví
o tom, co by dělat neměl.
2015, 419 s., první vydání, 145 × 190 mm, vázané, černobíle, 290 Kč, obj.
č.: 7938

LIDSKÝ MOZEK
Třetí, přepracované
a doplněné vydání

2012, 400 s., třetí vydání,
155 × 225 mm, vázané,
barevně, 390 Kč, obj. č.: 6861

MOZEK A JEHO DUŠE

Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání
Již čtvrté vydání čtenářsky úspěšné knihy z pera oblíbeného vědeckého esejisty pojednává o vztahu mozku a chování, který je
jedním z klíčových směrů jak základního, tak užitého výzkumu.
2013, 455 s., čtvrté vydání, 145 × 190 mm, vázané, barevně, 350 Kč, obj.
č.: 7788

LIDSTVÍ

Neuronální koreláty
2010, 257 s., první vydání, 145 × 190 mm, vázané, černobíle, 290 Kč, obj.
č.: 5416

JÁDRO

Televizní eseje

František Koukolík,
Jana Drtilová

VZPOURA
DEPRIVANTŮ
Nestvůry, nástroje, obrana.
Nové, přepracované vydání
2006, 327 s., druhé vydání,
155 × 225 mm, brožované,
černobíle, 290 Kč, obj. č.: 7851
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2010, 312 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané, černobíle,
290 Kč, obj. č.: 6080

PROČ SE DOSTOJEVSKIJ
MÝLIL?

O vědomí, empatii, altruismu,
lásce, zlu a religiozitě
Několik klíčových odstavců
Bratrů Karamazových dokazujících, že zřídlem morálního chování je víra v nesmrtelnost a Boha, se často shrnuje
do různých podob výroku:

„Bůh není, na jeho trůn dosedl (nad)člověk, dovoleno
je vše.“ Zkušenost však říká,
že lidé nábožensky věřící, bez
ohledu na druh víry, se chovají jak morálně, tak amorálně,
a to někdy do krajnosti, úplně
stejně jako lidé nábožensky
nevěřící. Proto je nutné kořeny lidského vědomí, empatie,
altruismu, lásky, zla i religiozity hledat jinde, v biologické
a kulturní evoluci.
2008, 216 s., první vydání,
155 × 225 mm, vázané, černobíle,
290 Kč, obj. č.: 3834

paměti lékařů

Populárně-vědecká literatura

Michael Aschermann
ROZHOVOR
S JIŘÍM WIDIMSKÝM
Cesta za poznáním srdce

2006, 276 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané,
černobíle + bar. příloha,
390 Kč, obj. č.: 3115

Jaroslav Blahoš
S POSELSTVÍM MEDICÍNY
V LABYRINTU SVĚTA
2008, 480 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané,
černobíle + bar. příloha,
490 Kč, obj. č.: 4129

Miloš Hájek
CHIRURGOVY ÚSPĚCHY
A ZKLAMÁNÍ
2011, 325 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané,
černobíle + bar. příloha,
300 Kč, obj. č.: 6967

Jaroslav Hořejší
POMOC DĚTSKÝM SRDCÍM

Hovory s Milanem Šamánkem
2010, 263 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané,
černobíle, 300 Kč, obj. č.: 5891

Radkin Honzák
BABIČKU POTRKAL JELEN

aneb Co tomu říkáte, doktore?
Radkin Honzák patří k autorům, jejichž bezprostřední
reakce na události kolem nás
jsou vlastně malými psychologickými studiemi. Podávají zasvěcený – ať již kritický
nebo shovívavý – obraz dnešní doby, navíc většinou s charakteristickým humorem.

2005, 569 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané,
černobíle, 490 Kč, obj. č.: 1692

Ctirad John,
František Houdek
VIVISECTIO MUNDI

aneb povídání o věcech
obyčejných i nevšedních
2011, 230 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané,
černobíle, 290 Kč, obj. č.: 5989
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2013, 115 s., první vydání,
145 × 190 mm, brožované,
černobíle, 250 Kč, obj. č.: 7789

Milan Šamánek,
Zuzana Urbanová
KDYŽ VÍNO LÉČÍ

Vzpomínky, zápisky z deníků

2009, 320 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané,
černobíle, 300 Kč, obj. č.: 5749

aneb geny křičí: „Jémine,
mýlíte se, Darwine“

2012, 212 s., první vydání,
120 × 190 mm, brožované,
barevně, 250 Kč, obj. č.: 6953

Josef Charvát
MŮJ LABYRINT SVĚTA

Ctirad John
ZRCADLO MÝCH LÁSEK
aneb Vzpomínky

Jiří A. Mejsnar
MÝTUS EVOLUCE

Cyril Höschl
STRUČNĚ A JASNĚ

Více než tři stovky krátkých
sloupků Cyrila Höschla z let
2003 až 2011, které mají zároveň komentující a výkladový charakter a vznikaly jako
odpovědi na otázky čtenářů
časopisu Reflex.
2013, 335 s., první vydání,
148 × 205 mm, vázané, černobíle,
290 Kč, obj. č.: 7830

Nejnovější kniha profesora
Šamánka a docentky Urbanové obsahuje nejen souhrn
soudobých medicínských poznatků, ale i řadu zajímavých
informací, které dávají odpovědi na nejčastější dotazy zájemců o tuto problematiku. Je
zasvěceným průvodcem světovou i domácí historií vína
a vinařství, obohaceným bohatou obrazovou dokumentací z archivu autorů.
2013, 124 s., první vydání,
130 × 190 mm, vázané, barevně,
250 Kč, obj. č.: 7721

Vlastimil Třešňák
Alo Trio Band

EPONYM

THE VOLE –
HRABOŠ HRDINA
(z cyklu Konopných pohádek)
Věru nečekaný dárek nadělil autor svým fanouškům – první z cyklu Konopných pohádek! Jedná se
o neukončenou (slíbeno je
pokračování!) historii tří
generací hrabošů, děj se
odehrává převážně v současné Praze, ale zažijete
rovněž inspekci v trampské osadě a vyrazíte také
třeba do Babiččina údolí.
Prožijete budování tunelu,
svatební cestu hausbótem
po Vltavě, kulturní události, oslavy a dobrodružství,
střídání v družině Rychlých šípů, lásku… Prostě
vše, co k životu patří. Kniha je zaplněna smyšlenými, literárními, filmovými
a z velké části skutečnými,
přímo historickými postavami posledních dvou století. Všechny se setkávají
v současnosti...
2011, 240 s., první vydání,
200 × 205 mm, vázané, dvoubarevně, 290 Kč, obj. č.: 7033
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THE VOLE – HRABOŠ HRDINA –
AUDIOKNIHA
Z cyklu Konopných pohádek
čte Jan Hartl

250 Kč, 2012, první vydání,
audiokniha ve formátu MP3 (cca
4 hodiny), obj. č.: 7350

Vlastimil Třešňák
a Temporary Quintet
ALTER EGO
CD, 2013, 250 Kč, obj. č.: 7707

Vlastimil Třešňák
a Temporary Quintet
ALTER EGO
Deluxe limitovaná edice

LP + CD, 2013, 350 Kč, obj. č.: 7711

Vlastimil Třešňák
KOH-I-NOOR atd.
CD, 2012, 250 Kč, obj. č.: 7319

Vlastimil Třešňák a Band
NĚMÝ SUFLÉR
CD, 2010, 250 Kč, obj. č.: 6077

Třešňák BAND
NĚMÝ SUFLÉR / LP
LP, 2011, 300 Kč, obj. č.: 7166

Jan Hrubý & Sean Barry

Eponym se jmenuje koktejl,
umíchaný principálem a hudebníkem Vlastimilem Třešňákem. Smíchal tři netradiční ženské hlasy (Martina
Menšíková, Natálie Řehořová
a Pavla Stránská), přimixoval
extrakt prvotřídních, převážně jazzových muzikantů,
a celé to okořenil svými texty
a hudbou Jana Volného. První studiové album uskupení
Alo Trio Band nabízí prověřené hity této skupiny z uplynulých téměř tří let hraní
a obsahuje pestrou a zejména reprezentativní přehlídku
písní tohoto souboru. Album
odstartují Robinsonka s Meluzínem Hejhůlem, posluchač
dostane Hlavolam i Líbesbríf,
ozve se Stonám i Konečně
sama, přidá se Neználek, Delirium v obrazárně i Berkdeber a přes Láry Fáry se deska
dotočí až k Atentátu, závěrečné písni, kterou s Alo Triem
zpívá sám principál souboru
Vlastimil Třešňák. Jeho rada
před poslechem zní: Protřepat, nemíchat...
CD, 2015, 290 Kč, obj. č.: 8025

CD / DVD
Jarmila Šuláková
KYČERA, KYČERA

Kolekce vynikajících nahrávek naší nejslavnější folklorní zpěvačky Jarmily Šulákové
s Brněnským rozhlasovým
orchestrem lidových nástrojů, původní LP je doplněno
o řadu dalších písní, natočených převážně v 60. letech.
CD, 2014, 250 Kč, obj. č.: 7902

Ľubica Christophory,
Martin E. Kyšperský
TAYNA

Album křehkého ambient-ethno-folkového dua Tayna
nabízí písně ve slovenštině,
ukrajinštině nebo polštině,
inspirovaných životem, slovanskými melodiemi a přírodou.

Šafrán
Nahrávky z let 1968–1976

Souborné vydáním všech zachovaných studiových nahrávek písničkářů ze sdružení
Šafrán.
2CD, 2011, 350 Kč, obj. č.: 7101

Dnes Šafrán
Koncert 5. 11. 2008 /
dokument

v ruce s nápaditým sdělením
mísícím vtip i naléhavost, jazykovou tvořivost i pedantickou vycizelovanost.
CD, 2014, 250 Kč, obj. č.: 8002

Jaroslav Jeroným Neduha
& Mezzanin
PAVILON Č. 2
CD, 2012, 250 Kč, obj. č.: 7353

DVD, 2009, 290 Kč, obj. č. 5449

Jiří Šlupka Svěrák
& Nejenblues
SALMOVSKÁ 21. 6. 2010
DVD, 2012, 290 Kč, obj. č.: 7212

Zuzana Homolová
ČAS ODCHÁDZA Z DOMU

Neprávem opomíjené první album Zuzany Homolové
a studiové skupiny Dobrá
úroda z roku 1989.

CD, 2013, 250 Kč, obj. č.: 7800

2CD, 2010, 350 Kč, obj. č.: 6150

Jiří Šlupka Svěrák
& Nejenblues
STARÁ PÍSEŇ
Semafor Live

CD, 2012, 250 Kč, obj. č.: 7169

PayaNoia
PAYANOIA

Nová pop-rocková formace
a první autorský počin bubenice, klavíristky a zpěvačky
Páji Táboříkové.

Zachycení legendárních jam
session, kdy se písničky přelévají do básní a naopak...
2CD, 2013, 350 Kč, obj. č.: 7763
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Experimentální
hudebně-poetický projekt zachycení
a představení snů, s nimiž
autor pracoval jako terapeut,
a které na albu interpretují J. Burian, J. Smrž, P. Nikl,
A. Landovská, P. Váša a další...
CD, 2013, 290 Kč, obj. č.: 7801

Jan Jeřábek
MÝLÍŠ SE, ŘEKLA LÁSKA

CD, 2013, 250 Kč, obj. č.: 7717

Mirek Kovářík,
Vladimír Mišík & ČDG
REDUTA BLUES

Jan Jeřábek
OTISKY PŘÍBĚHŮ ZE SNŮ

Jan Jícha
LŮZR FRENDLY

Zralý debut jedinečného textaře, který přináší průřez
svou desetiletou písničkářskou dráhou. Žánrově rozmanitý styl písní jde vždy ruku

CD, 2012, 250 Kč, obj. č.: 7170

Jan Jeřábek,
Irena a Vojtěch Havlovi
TULÁCI V ZRCADLOVÉM SÁLE
CD, 2010, 250 Kč, obj. č.: 6336

Humor

František Ringo Čech
ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ
Best of Ringo, sv. 2

Autor, jako vždy nestranný
pozorovatel, konečně odhaluje, jak to vlastně bylo s příchodem praotce Čecha a dívčí válkou. Souborné vydání
historických próz hudebníka, zpěváka, herce, politika,
spisovatele a malíře o tom,
jak to asi možná snad zřejmě
bylo s našimi dějinami…
2012, 421 s., první vydání,
155 × 190 mm, vázané, barevně,
350 Kč, obj. č.: 7196

František Ringo Čech
ČEŠI A JEJICH SAMIČKY
ANEB ČEŠKY A JEJICH SAMCI

František Ringo Čech
RUSKÝ TÝDEN

Základní dílo české rockové
a humoristické literatury – otevřené a necenzurované vzpomínky F. R. Čecha na sedm dní
z několikatýdenního turné se
zpěvákem Jiřím Schelingerem
po řadě republik někdejšího
Sovětského svazu na konci
70. let minulého století.
2013, 128 s., čtvrté vydání,
110 × 190 mm, brožované,
černobíle, 190 Kč, obj. č.: 7778

František Ringo Čech
RUSKÝ TÝDEN – AUDIOKNIHA

Jan Jícha
PREVÍT NA STUDIÍCH

Jak přežít vysokou a neztratit přitom čest flákače? Jak
absolvovat výuku, a nepřijít
přitom o rozum? Poradí vám
prevít, matador univerzitních kolbišť, který se vrací již
ve druhém souborném vydání svých úspěšných pamětí.
Otřesné autentické svědectví
člověka, který byl u toho.
2014, druhé vydání, 125 × 190 mm,
brožované, dvoubarevně, 250 Kč,
obj. č.: 7903

Více něž tříhodinová audiokniha Ruský týden v neopakovatelném a nenapodobitelném podání samotného
autora. Ruský týden potěší
každého milovníka drsného humoru a rockové hudby
zvláště.

Jan Jícha
UTIN JACKPOT

2013, první vydání, audiokniha
ve formátu MP3 (3 hodiny
12 minut), obj. č.: 7779

2012, první vydání, 125 × 190 mm,
brožované, černobíle, 190 Kč, obj.
č.: 7340

Vykradená zdravá výživa
a spousta divných lidí kolem.
Všichni mají návod na nápravu vesmíru, ale posunout vyšetřování kupředu nedokáže
pomoci nikdo…

Best of Ringo, sv. 1

Zásadní dílo o intimním životě Čechů a Češek, sběr materiálu trval přes padesát let
a výsledek autorova celoživotního úsilí zrcadlí tisíce, ba
miliardy hodin prokecaných
s přáteli na toto téma.

Jana Koubková
BÁSNĚ Z JAZZOVÉ DÁSNĚ

2007, 352 s., první vydání,
155 × 190 mm, vázané, barevně,
290 Kč, obj. č.: 4034

2014, první vydání, 150 × 150 mm, vázané,
dvoubarevně, 290 Kč, obj. č.: 7843
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Básně z jazzové dásně nejsou jen básně,
ale i texty, postřehy všeho druhu včetně
citátů, které J. K. oslovují a inspirují. Je tu
leccos k pobavení, zamyšlení aneb co se
honí hlavou J. K.

BELETRIE, POEZIE, ROZHOVORY
Jan Mach
DĚDEČEK

Střípky ze života
dvou generací lékařů

Petr Bílek
OSMÉ DNY
2015, 210 s., první vydání,
125 × 190 mm, brožované,
černobíle, 190 Kč, obj. č.: 7937

Leoš Šedo
HRAJTE TO NAHLAS

aneb 50 let Love Me Do
Historie rockové hudby 50.
až 70. let je fascinujícím a zasvěceným průvodcem tím
„nej nej nej“, co se v moderní populární hudbě po druhé
světové válce odehrálo.
2013, 551 s., první vydání,
148 × 210 mm, brožované,
dvoubarevně, 390 Kč, obj. č.: 7660

Příběhy o autorově dědečkovi, soukromém lékaři za
první republiky, a tatínkovi,
primáři za socialismu, jakož
i některé události z autorova dětství podávají dílčí svědectví o obou těchto obdobích, jak je prožívaly rodiny
dvou generací venkovských
lékařů. V časovém oblouku
přesahujícím půl století autor sleduje osudy hlavních
protagonistů, počínaje studiem medicíny za Rakousko-Uherska přes soukromou
lékařskou praxi za první republiky, dramatické události druhé světové války, znárodnění soukromých praxí
až po dobu nedávnou. Mozaiku vzpomínek na lékařské předky doplňují archivní fotografie z popisovaných
časů.
2013, 142 s., první vydání,
130 × 200 mm, vázané, barevně,
290 Kč, obj. č.: 7786

Milan Špůrek
ROZPOMÍNÁNÍ NA KONCI VĚKU

Bilanční vzpomínková kniha
významného českého spisovatele, geologa, astrologa a publicisty Milana Špůrka (* 1938)
na dobu posledního půlstoletí
i na lidi, s kterými se setkal.

Honza Dědek
ZUB ČASU

2013, 238 s., první vydání,
148 × 210 mm, brožované,
černobíle, 290 Kč, obj. č.: 7787

2012, 269 s., první vydání,
130 × 200 mm, brožované,
černobíle, 250 Kč, obj. č.: 7313
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Rozhovor s Josefem Zubem
Vlčkem

Ivan Dvořák
BEZČASÍ

Nohybská kultura v letech
1976–1985
Vzpomínky muže v pozadí,
který pořádal v 70. a 80. letech koncerty a kulturní akce
„na hranici zákona“ a současně vedl bytostně soukromou
válku s vážným onemocněním.
2011, 229 s., první vydání,
230 × 160 mm, brožované,
barevně, 300 Kč, obj. č.: 6767

Zbyněk Benýšek
LOUTKY BOŽÍ

Čtivá kronika života generace narozené na začátku
padesátých let, výpovědi
o individuálních kořenech
proměňujícího se společenského zla i neobyčejně působivý příběh milostný. Epická
šíře příběhu umožňuje autorovi v zachytit atmosféru
života na moravském městě
od počátku padesátých let,
inspirující Prahu konce let
šedesátých, cestu po Balkáně a světový festival socialistické mládeže a studentstva v Sofii, být „na cestě“

po Francii, i popsat temnou
a krutou tvář normalizační
Prahy let sedmdesátých.
2012, 418 s., první vydání,
130 × 200 mm, vázané, černobíle,
390 Kč, obj. č.: 7608

Jiří Dědeček
SLIZSKÉ PÍSNĚ (1971–1978)
2011, 88 s., první vydání,
90 × 140 mm, vázané,
dvoubarevně, 190 Kč, obj. č.:
6149

Jaroslav Jeroným Neduha
ANTIZPĚVNÍK

Kniha přináší autorský výběr
z písňových textů a libret Jaroslava Jeronýma Neduhy psaných pro skupinu Extempore.

Angiolo Poliziano
RISPETTI E DISPETTI
(Poklony a pošklebky)

Písně, básně, rozhovory

Kompletní soubor písňových
textů a diskografie Pavla Šruta.

Z rozsáhlého díla italského
básníka, překladatele, filologa a vychovatele, humanisty
Angiola Poliziana (1454–1494)
vybral písničkář, básník a prozaik Jiří Dědeček soubor jeho
mistrných básnických miniatur, která kongeniálně přeložil do češtiny. Verše lásky,
něhy, vzteku i posměchu patří
k vrcholům současného českého básnického „překladu“.

kniha + CD, 2011, 379 s., první
vydání, 155 × 190 mm, vázané,
černobíle, 490 Kč, obj. č.: 6152

2010, 299 s., první vydání,
110 × 190 mm, vázané, černobíle,
300 Kč, obj. č.: 6092

2009, 63 s., první vydání,
145 × 190 mm, brožované,
černobíle, 190 Kč, obj. č.: 5369

2011, 335s., první vydání,
150 × 190 mm, brožované,
barevně, 300 Kč, obj. č.: 6842

Bohdan Mikolášek
ÚKLID V SUTERÉNU

Pavel Šrut
UŽ RÁNO ZAČAL VEČÍREK

Foto Aleš Formánek, Magdalena Hodkovicová, Matěj Stránský, Petr Šolar a archivy nakladatelství Galén a jednotlivých autorů

Naše vybrané knihy
v elektronickém
formátu
Publikace jsou převedeny
do formátu pdf, některé
i do ePUB nebo MOBI.
Můžete zakoupit
na ověřených portálech:
www.kosmas.cz
www.palmknihy.cz
www.virtbook.cz
www.martinus.sk
www.databook.cz

Vybraná alba na

www.supraphonline.cz
www.clickmusic.cz
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Objednávky
Knihy a CD si můžete objednat na adrese:
Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10a
150 00 Praha 5
tel. 257 326 170, 602 139 914
e-mail: objednavky@galen.cz
nebo prostřednictvím e-shopu

www.e-kompas.cz

U klasické objednávky nezapomeňte, prosím, uvést katalogové číslo
titulu, název a vaši přesnou adresu včetně mailového a telefonického
spojení, abychom vás mohli případně informovat o postupu zpracování
objednávky.
Naši produkci můžete také zakoupit v našem pražském knihkupectví
Galén, Lípová 6, Praha 2 (Po–Pá 9.00–17.00)

Jan Rejžek

Jak tohle vůbec můžete
otisknout!
Hudební publicistika
1974–1993

GALÉN

www.galen.cz

