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~ Vyšlo 37. číslo Literárně-kulturního časopisu H_aluze ~ 

 

~ V hlavním rozhovoru rozmlouváme s výtvarníkem Janem Karpíškem nejen o vĉelách. 

~ V rubrice literární teorie nahlédneme s Alešem Misařem do tvůrĉí kuchyně T. S. Eliota. 

~ Autorskou tvorbou přispěli Martin Chudík, Emma Kausc, Kryšpín Slavík, Jan Vozka, 

Zoran Ćirić v překladu Jana Doležala, Filip Koryta, Jakub Urbanec (koláže). 

~ Další kapitola Ze života barokního skladatele Adama Krupiĉky.  

~ Co si přeĉíst tentokrát Doporučuje Ivana Myšková. 

~ Hudební rubrika nabízí rozhovor s Tomášem Procházkou aka Federselem a také 

Kittchenův deník. 

~ Hlava je zářič, krajina modlitba aneb rozhovor s umělcem Romanem Morcinkem ve 

výtvarné rubrice. 

~ Pokraĉuje seriál putování po bojištích první světové války s Václavem Pechrem, 

pradědeĉkem našeho spolupracovníka Jiřího Andrse. 

~ Samozřejmě nechybí recenze a tipy na knihy, filmy ĉi divadelní představení a spousta 

dalších zajímavostí z kultury. 

~ Ĉasopis jako vždy doprovází knižní příloha – sbírka básní mladé rumunské autorky 

Sînziany Șipoș s názvem Spaní v kanálech, která vychází dvoujazyĉně. 

__________________________________________________________________________ 

 

Toto ĉíslo H_aluze již najdete za cenu 60 Kč 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 45 Kč v elektronické podobě: https://www.alza.cz/media/literarne-kulturni-

casopis-h_aluze-35-jaro-2016-d4252205.htm. 

__________________________________________________________________________ 

 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS VÝHODNÉ VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU POD STROMEČEK! 

 

Standard: 4 ĉísla H_aluze přímo do schránky + ptaĉí šperk Nelly Wernischová design dle 

vlastního výběru nebo kniha vybraná s láskou ĉleny redakce > 240 Kč 

Pro hodný lidi: 4 ĉísla H_aluze přímo do schránky + ptaĉí šperk Nelly Wernischová design dle 

vlastního výběru + kniha vybraná s láskou ĉleny redakce > 480 Kč 

Pro srdcaře: 4 ĉísla H_aluze přímo do schránky + ptaĉí šperk Nelly Wernischová design dle 

vlastního výběru, kniha vybraná s láskou ĉleny redakce & nehynoucí vděk k tomu > 640 Kč 

 

Při objednávce a platbě připsané na náš úĉet do 20. 12. 2016 garantujeme dodání dárkového 
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balíĉku do Vánoc! Objednávky směřujte na e-mail nelly.wernischova@h-aluze.cz. 

 

Příjemné ĉtení přeje redakce Literárně-kulturního ĉasopisu H_aluze 

E/ redakce@h-aluze.cz 

T/ +420 606 562 021 

W/www.h-aluze.cz 

F/ facebook.com/casopishaluze 
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