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PRODUKCE KNIHOVNY MÌSTA PLZNÌ

Hlavní autorka – archiváøka PhDr. Jitka Janeèková spolu s kolegy plzeòského regionu v první 
èásti knihy popisují poèátky a vývoj sladkého øemesla: perníkáøství i pozdìjší cukraøiny – v dobo-
vých souvislostech a celorepublikovém kontextu sledují cukráøské øemeslo, cukráøe a cukrárny    

MILOSLAV NOHEJL  Monografie
Spisovatel Miloslav Nohejl je autorem hlavní statì doc. PhDr. Vladi-
mírem Novotným, Ph.D. oznaèen za nejvýznamnìjšího regionálního 
spisovatele 20. století. Ve 20. letech se zaøadil mezi tzv. vitalisty. 
Obsahem publikace je literární bedekr Nohejlovou tvorbou nazvaný 
Plzeòský erotik a vlastenec mìsta, dosud nezveøejnìné Nohejlovy 
Dùvìrné pamìti plzeòské a povídky Klára a Tynda z autorovy pozù-
stalosti. Souèástí je i bibliografie díla M. Nohejla, 
edièní dovìtek, jmenný rejstøík a bohatá fotodokumentace.

Publikace byla vydána s podporou Plzeòského kraje. 
Vydavatel: ARTKRIST, formát A5, vázaná, 256 stran

a kritická recepce 

PAX IISCUM  Ze západoèeských rovù a hájù
Celoživotním koníèkem pøedního èeského bohemisty a literárního 
historika, profesora katedry èeského jazyka a literatury Západoèeské 
univerzity v Plzni Viktora Viktory byla funerologie – název je novotva-
rem pro bádání po místech posledního odpoèinku osobností souvi-
sejících s umìním, vìdou i kulturním životem, v tomto pøípadì v re-
gionu západních Èech. Ke každé z osobností uvádí autor zajímavé 
informace. Texty jsou doplnìny bohatou fotodokumentací høbitovních 
staveb, náhrobkù, pomníkù i portrétù zaøazujících uvedená jména do 
soudobého povìdomí, publikace je opatøena i podrobným soupisem 
obrazových dokumentù a jmenným rejstøíkem. 

Vyšlo za podpory Plzeòského kraje.
Vydavatel: ARTKRIST, formát A5, vázaná, 224 stran 

ŽIVOT JE SLADKÝ    Z historie cukráøského øemesla na Plzeòsku 

v daných lokalitách: Plzni, na Rokycansku, Domažlicku, Kdyòsku, 
Klatovsku, na jižním Plzeòsku, v Sušici a Horažïovicích. Druhá 
èást v redakci Mgr. Jany Horákové sestává ze vzpomínek a výpo-
vìdí pamìtníkù a potomkù mistrù cukráøù i cukráøù souèasných, 
které pøevážnì posbíral Vladimír Milt. Texty provází bohatá a uni-
kátní dokumentace a fotografie z institucionálních fondù i ze sou-
kromých archivù, beletristické citace i originální recepty. 
Kdo by si rád nezavzpomínal na cukrárny svého dìtství? Cukráøi 
byli všude hrdými øemeslníky. V padesátých letech 20. století byla 
vìtšinì z nich živnost zrušena a mnozí svého oboru zanechali. 
Podaøilo se shromáždit mnohé o minulých generacích mistrù 
sladkého øemesla. Zvláštì v souvislosti s touto etapou se nabízí 
otázka, je-li život opravdu sladký. 

Publikace vyšla s podporou Plzeòského kraje.
Vydavatel: ARTKRIST, formát A4, 
vázaná, plnobarevný tisk, 416 stran
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David Brabec, David Charvát, Jan Paur a Jan Sojka 

Rok podle Antidivadla
Kratochvilné ètení na každý mìsíc

Dvanáct krátkých próz na jednotlivé mìsíce roku si rovným dílem 
rozdìlili bývalí Antidivadelníci, každý je vyplnil svým osobitým 
stylem, pøíbìhy i fikcí.

Prolog Martin Šíp, ilustrace Jan Jelínek
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KDYBY
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Všechny publikace je možno zakoupit pøímo v ústøední 

budovì Knihovny mìsta Plznì, ul. B. Smetany 13,

nebo je objednat na adrese: knihovnamp@plzen.eu. 

Poštovné a balné dle pøíslušného sazebníku Èeské pošty.

Stanislav Bukovský: KDYBY
Dvacet a jeden fejeton reflektující souèasnost od známého plzeòského publicisty a výtvarníka – 
osobitì ironického glosátora. Ilustroval Vladimír Líbal, doslovem opatøil Vladimír Novotný, 48 stran.

Petr Švácha: ZÁTIŠÍ SE STOLEM A KNIHOU
Sbírka lyrické a reflexivní poezie zralého básníka pocházejícího z Plznì a žijícího v Kladnì. 
„Poetické zrcadlení osobního a okolního veškerenstva“, jak napsal v doslovu Vladimír Novotný. 
Ilustrovala Terezie Falátová, 48 stran.

Michaela Eriu Fantová: KAØINA
Básnická druhotina mladé básníøky pocházející z Ostrova nad Ohøí, autorky nadané bohatou 
obrazností a vytøíbeným stylem. Doslov Ivo Harák. Ilustraèní fotografie Hana Liptovská, 56 stran.
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