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Máme pro vás skvělou zprávu: léto ještě nekončí!  
 
Svědčí o tom již obálka nového čísla Literárně-kulturního časopisu H_aluze. Na sklonku 
srpna vyrazilo do dostribuce letní, letošní druhé a v pořadí 28. číslo časopisu. Připravili 
jsme pro vás osvěžující mix článků ze všech kulturních odvětví, který nicméně nepřestává 
být svěží s koncem sezóny, a tak věříme, že vás oblaží třeba i v zimě. S H_aluzí si tak 
můžete léto užít kdykoliv!  
Knižní přílohou časopisu je básnická sbírka galeristy Michaela Wewerky Čas zralosti: Aus dem 
Sand der Phantasie. Z německého originálu přeložila Lenka Kropáčová. 

 

V úvodu nového čísla vás čeká rozhovor s hudebníkem a básníkem Jakubem Čermákem, s 
nímž rozmlouval hudební redaktor Filip Jakš. Následuje polyfonní reportáž z experimentálního 
literárního festivalu SOUNDOUT! v Berlíně. 

Poetickými autorskými příspěvky přispěli tentokrát: Olina Stehlíková, Tereza Volánková, Štěpán 
Hobza, Vít Janota a Petr Krejcar. Prózou cizojazyčnou G. S. Evans v překladu Zuzany Joskové, 
a domácí Václav L. Jakl a Roman Sovák. 

V nové rubrice La follil zabrousíte s Adamem Krupičkou až do barokní hudby v článku „Hudba 
jako host“, v hudební sekci vás dále čekají i aktuálnější (a palčivější) zamyšlení nad vztahem 
hudebníka a honoráře anebo nad hranicí mezi skutečnou hudební tvorbou a zbožím. 

Milovníci výtvarného umění by měli zaostřit pozornost na reflexi výstavy Bohumila Reynka a 
pyrografické výstavy „Revenanti“ Jarmily Mitríkové a Dávida Demjanoviče, na výtvarnou přílohu 
IN-FORM-ARCHITEKTI a samozřejmě na Helmu Studenou. 

Každý z vás si jistě vybere i mezi bohatou škálou recenzí knih, filmů, zamyšlení a doporučení. 

 
 
Obsah čísla naleznete také v přiloženém PDF dokumentu. 
 
Dovolujeme si upozornit, že H_aluzi za tradičních 40 Kč nejdete na distribučních místech: 
http://www.h-aluze.cz/distribucni-mista-casopisu-h_aluze/, ale ještě než se na ně dostane, můžete 
si ji pořídit za zvýhodněných 30 Kč v elektronické podobě: https://cs.publero.com/title/literarne-
kulturni-casopis-h-aluze. 
 
RÁDI BYCHOM PŘIPOMNĚLI VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU 
Časopis k vám bez starosti doputuje do jakéhokoliv koutu ČR. 
Nabízíme 3 typy předplatného, které se odvíjejí od vaší lásky k nám, od hloubky vaší kapsy a míry 
vaší štědrosti: 
 
4 čísla/rok za 160 Kč přímo do schránky 
4 čísla/rok za 320 Kč přímo do schránky + malý dárek navrch 
4 čísla/rok za 640 Kč přímo do schránky + malý dárek navrch + nehynoucí vděk redakce 
 
Za předplatné odpovídá Nelly Čada Wernischová, kterou v případě zájmu kontaktujte na e-mailu: 
nelly.wernischová@h-aluze.cz. 
 
 
Za redakci Literárně-kulturního časopisu H_aluze 
 
Jitka Hanušová  
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